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Gömbös miniszterelnök 
vasárnap délben 
elutazott Rómába

Nagy várakozással megyek Rómába - 
mondotta a miniszterelnök elutazása előtt

Gömbös Gyula miniszterelnök vasárnap 
délben a félkétórai bécsi gyorsvonattal el
indult római útjára, ahol •— mint ismeretes 
— Dollfuss osztrák kancellárral együtt fon
tos tárgyalásokat fog folytatni Mussolini 
olasz miniszterelnökkel.

A miniszterelnök elutazása — bár annak 
Időpontja nem került nyilvánosságra — 
mégis ünneplés külsőségek között történt s 
a Keleti pályaudvaron nagy és előkelő kö
zönség jelent meg, hogy búcsút vegyen a 
Rómába induló miniszterelnöktől. Már egy 
óra felé elsőnek jelent meg Senn Oltó, a 
MÁV elnöke és néhány perc múlva már egy
másután érkeztek meg Baross Gábor, a 
TESz országos elnöke, Rákóczy Imre mi
niszteri tanácsos, a sajtóosztály helyettes 
vezetője, a miniszterelnökség tisztviselői, 
Homonnay Lajos, a Keleti pályaudvar fő
nöke, Mengele Ferenc követségl tanácsos, a 
külügyminisztérium sajtóosztályának veze
tője, Szörtsey József, a TESz elnöke, Bo
gyós MÁV üzletvezető, Bernáth László, a 
honvédelmi miniszter titkára, vitéz Somogyi 
Endre alezredes, honvédelmi minisztériumi 
szárnysegéd, Colonna olasz követ, Mattiogli, 
az olasz követség katonai attaséja, Baldovi 
olasz követség! tanácsos, Sztojákovics Dé
nes tábornok, a honvédelmi minisztérium 
elnökségének főnöke, Darányi Kálmán mi
niszterelnökségi államtitkár, báró Hennet 
Lipót osztrák követ, báró Krupp követség! 
tanácsos, Wanke Elek, az O. K. H. osztály
főnöke. A rend fenntartásáról Barabás Ist
ván főfelügyelő, a pályaudvari őrség pa
rancsnoka gondoskodott.

A vonat indulása előtt hét perccel érke
zett meg Gömbös Gyula miniszterelnök, Pet- 
ncházy Antal őrnagy és Antal István minisz
teri tanácsos, a miniszterelnökségi sajtóosz
tály vezetője kíséretében és ugyanakkor ér
kezett Fabinyi Tihamér kereskedelmi mi
niszter és Imrédy Béla pénzügyminiszter is. 
A miniszterelnök sorra kezet fogott a meg
jelent előkelőségekkel és néhány kedves 
szóval vette át dr. Barfos Istvánná, Szörtsey 
József menyecskelányának virágcsokrát és 
azután felszállt a részére fenntartott külön- 
kocsiba, amelyben együtt utazott vele Ró
mába Colonna herceg olasz követ Is.

Amikor a perronra az indulásra kész vo
nathoz ment a miniszterelnök, a vonat uta
sai, valamint a perronon egybegyült hatal
mas tömeg lelkes éljenzéssel üdvözölte a 
miniszterelnököt, aki láthatólag meghatót- 
tan köszönte meg a spontán megnyilatkozó 
óvóétól.

A Hétfői Napló munkatársának volt al- 
Uhna közvetlenül m Indulás előtt beszélni

GÖMBÖS GYULA miniszterelnökkel, 

aki római útjáról a következőkdPmondotta:

— Nagy várakozással me
gyek Rómába, mert azt hi
szem, nemcsak a tárgya ló
felek kívánják sorsdöntő 
problémák megoldását, de 
egész Európában is min
denki vágyódik békére és 
konkrét, állandó értékű meg

oldásra.

Pontban féikét órakor indult el a vonat 
és a miniszterelnök az ablakból kihajolva, 
kalaplengetéssel búcsúzott el az őt üdvözlő 
közönségtől.

Hétfőn délelőtt féltizenkét órakor érkezik 
meg Gömbös Gyula Velencébe és itt már 
várni fogja Villant Frigyes báró római ma
gyar követ és az olasz kormány képviselője, 
akik előzetesen informálni fogják a minisz
terelnököt a római tanácskozások prugram- 
járól. Itt száll át Gömbös Gyula miniszter
elnök Mussolini olasz miniszterelnök külön- 
vonalára és este tiz órakor érkeznek meg 
Rómába, ahol ünnepélys formák között fo
gadja őt az olasz kormány, a római magyar 
követség egész tisztviselői kara és a római 
magyar kolónia.

Kedden, 13-án, csupán előkészítő tanács
kozások folynak és a tulajdonképpeni kor
mányfői megbeszélések 14-én kezdődnek és 
15. és 16-án is folytatódnak. Közben termé
szetesen beékelődnek a tanácskozások pro
gramjába különböző vacsorák, ebédek, a 
királyi kihallgatás, az Aida operai díszelő
adása, a máltai lovagrend ünnepi összejöve
tele. Mindezek a társadalmi eseményk azon
ban csak kigészitői lesznek azoknak a fon
tos megbeszéléseknk, amelyeket nemcsak a 
három kormányfő.

hanem Papén német 11 kan
cellár és DuChambrun ró
mai francia nagykövet fog- 
nak folytatni úgy Musso
lini olasz miniszterelnök
kel, mint Dollfuss osztrák 
kancellárral és Gömbös 

Gyula m I n is z t e r e In ö k k c L

A program szerint Suvleh olasz külügyi ál
lamtitkár, aki nemrégen járt Budapesten és 
aki tulajdonképpen Mussolini meghívását 
hozta a római találkozásra, reggelit ad Göm
bös Gyula és Dollfuss kancellár tiszteletére 
és egyébként Is tevékeny részt vesz a római 
tanácskozásokban.

A magyar kormány részéről a Winchklcr 
litván vesctéséiel már napok óta Rómában

tartózkodó szakférflakon kivül még Apor 
Gábor báró, a külügyminisztérium politikai 
osztályának vezetője utazik hétfőn a minisz
terelnök után Rómába.

Lelkesen ünnepük mindenütt az utazó 
Gömbös Gyulát

Celldömölk, március 11. I
Gömbös Gyula miniszterelnököt az egyes 

állomásokon mindenütt spontán és meleg 
ünrieplésben részesítette a közönség. Külö
nösen meleg volt az ünneplés Celldömöl- 
kön, ahol a várakozók tömege az egész 
állomást megtöltötte és lelkesen ünnepelte 
a vonat ablakában megjelent miniszter
elnököt.

Szombathely, március 11.
Délután 6 óra 24 perckor érkezett meg 

Szombathelyre a vonat, amely Gömbös 
Gyula szalunkocslját Is vitte Róma felé, ’z 
állomáson nagy tömeg gyűlt össze és lekes 
éljenzéssel ünnepelték a miniszterelnököt, 
amikor berobogott a vonat. Hivatalos fo
gadtatás nem volt, csupán nemes Suhay 
Imre altábornagy, vegyesdandárparancsnok 
utazott Gömbös miniszterelnök elé és a pá
lyaudvaron dr. Ostffy Lajos főispán üdvö
zölte a miniszterelnököt. Amikor a minisz

Dollfuss kancellár kedden repülőgépen 
megy Rómába

Bécs, március 11. kedden reggel repülőgépen megy a római
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- ta,álko*óra. Elutazása előtt ma, hétfőn 

jelentése.) Dollfuss osztrák kancellár Horn- rádióbeszédet Intéz a római úttal kapcsolat- 
bostel meghatalmazott miniszter kíséretében I kan az osztrák néphez.

Óriási adócsalási botrányba 
keveredett Jimmy Walker

Newyork, márc. 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

óriási feltűnést kellett az egész Egyesült 
Államokban Comming főállamügyész beje
lentése egy uj, minden eddigit felülmúló 

adócsalási botrányról.
A főállamügyész ugyanis kijelentette, hogy 
az Egyesült Államok három legismertebb 
személyisége ellen eljárás indul adócsalás 
miatt. így Mellon, volt pénzügyi államtit
kár és londoni nagykövet ellen, akit a vi
lág egyik leggazdagabb emberének tarta
nak.

A miniszterelnök, amennyiben a megálla
pított programon valamilyen változás nem 
történik, jövő vasárnap érkezik vissza Buda
pestre.

terelnök a főispánnal és az altábornaggyal 
együtt kilépett a szalonkocsi ajtaján, már 

ott várta a miniszterelnököt 
két fia,

akik egy tanáruk kíséretében eljöttek a kő
szegi katonai reálból, hogy olaszországi 
útja előtt még találkozzanak édesapjukkal. 
Tizennégy percig állt a vonat Szombathe
lyen és 6 óra 38 perckor a pályaudvar kö
zönségének lelkes ovációja közepette tovább 
robogott.

Szentgotthárd, március 11.

Bár a miniszterelnök keresztillutazásút 
titokban tartották, mégis óriási tömeg gyűlt 
össze a szentgotthárdi határállomáson, 
amely lelkes üdvözlésben részesítette Göm
bös Gyula miniszterelnököt, aki meghatot- 
tan fogadta a mindinkább megújuló éljen
zéseket.

A vádlottak padjára kerül az I. P. Mór- ’ 
gan bankház juniorfőnöke is,

Thomas S. Latnon! és L. Siddle, Newyork 
legismertebb ügyvédje. A főügyész hozzá
tette, hogy a gyanúsítottak ellen már aond- 
irat is elkészült. Egy negyedik, nem ke
vésbé ismert személyiségnek szintén ha
sonló természetű ügyben kell a bíróság 
előtt felelnie.

Jimmy Walker, volt newyork! polgár
mester

az illető, akii az ügyész hasonlóképpen 
adócsalással vádol,
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Döbbenetes tragédia 
a főkapitányság cellájában

A Dunának akart menni gyerekével együtt az elha
gyott leányanya — Saját érdekükben őrizetbe vet
ték őket és a beteg gyerek a cellában meghalt

Vasárnap délelőtt drámai jelenetek ját
szódtak le a főkapilánvság női őrizetes cel
lájában.

Banga Mária 20 éves szobalcány, aki u 
Kender-uU n 33. szánni házban lakik, szom
baton éjféltájban d PálffgAéri hajóállomás 
irányában

egyhónapos Mária nevű kisleányával 
az Ölében, a Dunába akarta vetni 

magát-
'A fiatal leányanya percekig idegesen sétál
gatott föl-alá is Dunaparton, úgy, hogy a 
rendőrőrszein figyelmes lett rá. Odasietett 
hozzá és megkérdezte, hogy mi járatban 
van kitő éjszaka a Duna partján. Banga 
Mária könnybelúbadt szemekkel elmon
dotta, hogy azért akarja eldobni nz életét, 
mert

kisgyermeke, akit a legjobban szeret a 
világon, tüdőgyulladást kapott, nincs 
egy fillérje sem, hogy kórházban ápol

tassa
és szülei, akik Becsehelyen laknak, hallani 
sem akarnak a gyermekről.

A szerencsétlen nő elmondotta azt is, 
hogy

fVIkereite ut « Jó túlidból aidrnuuó 
tlalatembert la, aki a gyerek apja, ho«y 
Mgtlsan rajta, ’ii<y legalibb haaaoo 
oda, hogv mrnbrlyrn vegyék tUl a kla-

kigyermeket, de az a legrldegebben 
utasította.

Ezután keseredett el annyira, hogy a Du
nának akart menni. Kijelentette a főkapi
tányságon, hogy nem mond le öngyilkossági 
szándékáról, mert teljesen kilátástalannak 
látja jövőjét és

clffbb-utóbb gyermekével együtt ében
pusztulna.

Saját érdekében őrizetbe vették s egy rend
őr bekísérte az őrizetes cellába, hogy reggel 
majd gondoskodnak róluk.

Banga Mária leült a priccsre, maga mellé 
tette klsleánykáját és kendőjével, ruháival 
betakargatta. A kisleányka lehunyta szemeit 
és többé föl se nyitotta. Először azt hitték, 
hogy mély álomba merült, de később rá
jött a szomorú valóságra, hogy

a csecsemő meghalt.
Kétségbeesetten, lmját tépve, javeszékelve 
borult a kis holttestre. Olyan megrendítő 
volt ez a látvány, hogy a közelben tartóz
kodó idős rendőrök is megkönnyezték és 

meleg szavakkal Igyekeztek vigasztalni 
az elkeseredett anyát.

A kisgyermek holttestét a törvényszéki or
vostani Intézetbe szállították, a testileg és 
lelkileg teljesen összeroppant Banga Máriát 
pedig az egyik nőotthonban helyezték el.

Ferenc 27 évet torbágyl földműves, akitől 
négy kanna tejet vettek el éj ezt is Almásyné 
üzletében helyezték el. Krizsák elhatározta, 
hogy erőszakkal visszaszerzi az elkobzott tejet. 
Bement az üzletbe,

fejbevágta Almásy Györgynél,
Afrndwffné azonban sikoltozni kezdett, 
Krizsák menekülni akart .de a rendőrök elfog
lak éj a főkapitányságra vitték. Itt rablói kí
sérlete elmén, .

őrizetbe vettek.
Mialatt a kihallgatása folyt, barátai és isme
rősei összegyűltek a rendőrség előtt, lármás- 
lak és botrányt rendeztek, úgy, hogy rendőrök- 
xek kellett elkergetni őket.

Rablásért őrizetbe vették 
a harcias milimárit

Erőszakkal akarta visszaszerezni az elkobzott tejet
Vasárnap a Horthy Niktős-uÜ vámnál fej 

rásztát tartottak és Igazoltatták a környéki 
falvakból érkező mllimárikai, hogy megálla
pítsák, eleget teltek-o a tej rendeletnek, nem 
hoznak-c magukkal „fekete'' tejet. Aki nem 
tudta igazolni, hogy n tejet szabályos módon 
a Tejszövetkezeti Központnak hozza, azt elő- 
Állították a közeli rendőrőrszobára, hogy iga- 
rWttaMák,
« aa elkobzott tejet jx-dlg 
* ut 30. szánni házban, 

tejárusltó Üzemében 
azzal, hogy ormán később 
üljék.

Az igazoHalott emberek

mire

a Horthy Miklóe- 
Almásy Györgyné 
helyezték el, 
majd kocsin el»zá|-

közöll volt KrizsAk

•gy úgy 
:sődügyé-

A margitköruti Posch 
kényszeregyességet kért

Hétfőn házbértartozás miatt árverezni akarták — 
inkább kényszeregyességbe menekült — Követel: 
háziúr, OTI, adóhivatal, főváros...

Vasárnap délelőtt a mai gazdasági viszo
nyoknak egy ujabb szomorú Ilire került nyil
vánosságra. Ax egyik Icgrégilli budapesti ven- 
déglősdinnsitia, a Pojch-famllia egyik tagja, 

Posch Károly vendéglős csődűnklvüU 
kényszcrcgyeAaégi eljárást kéri maga ellen.
Posch KArolynak. a „ktrálypárti" vendég 

lósnek a főváros csaknem minden kerületében 
volt már étterme. A közelmúltban a Nyár-utca 
és Sip-ulca sarkán nyitotta meg vendéglőjét, 
amely arról volt ncvuzelea, hogy
• legitimista párt Itt tartotta UMxejövetelelt.

Ugylátszott, hogy ez a vendéglő fel fog virá
gozni, de később megváltoztak a viszonyok és 
Posch Károly a József-körul és a Népszínház
utca sarkán nyitotta meg ujubb tizemét, ame
lyet két esztendő múlva kénytelen volt be
csukni.

így került a sor a Margit-körút 2. sz. alatti 
Vendéglő megnyitására, amelynek üzeme azon
ban szintén nem váltotta l>e a hozzá fűzőit re- 
xn ínyeket. Különösen

a hásbér éa a köztartozások
terhelték súlyosan a tulajdonost, ugyannyira, 
hogy 7500 pengő házhérlnrtozásAt, hiába ka
pott annak rncgűzclésére halasztást, nem tud
ta kiegyenlíteni.

A hásiur ezért árverést tűzött ki ellene, 
amelyet hétfőn akartak megtartani.

Egyéb adósságaival együtt összesen 8000(1 
fenyő terheli a Posch-IHe margitköruti ven
déglőt, közöttük 20.000 pengős OTI és egyéb 
köztartozás, míg 60.000 j>engövel a különböző 
szállítóknak tartozik.
, A fedezőt erre a hatalmas összegre alig 50

százalék és ezért Posch Károly ügyvédje, dr. 
Hévész Sándor utján szombaton délben

■ c.ödöiiKl.UII kínyra«regjw'ó« mrglndl- 
fásét kérte

a budapesti polgári törvényszéken.
Posch Károly altban bizakodik, hogy úgy 

mint a Spolarich-fivérek ismeretes csődügyé
ben, Itt Is elengedik a hitelezők követeléseiket, 
már csak azért is, hogy egy nagy fogyasztó- 
juh (izomét megmentsék.

Foghuzás után — 
halál ás boncolás

FHandt János 40 osztendős napszámos pár 
nappal eselőtt heves fogfájósról panaszkodott 
hozzátartozóinak. Filandi, aki tagja az OTI- 
nak, felkereste ab egyik intézeti orvost, aki 
mcguzsgálla és megállapította, hogy

sürgősen ki kell huzatain rossz fogút, 
mert különben meggyűlik n foghusa 6s akkor 
vagy egyáltalában nem lehet fogat huzatnla, 
vagy csak nagy fájdalmak Arán lehet megsza
badítani rossz fogától.

A Czrnpcrp-utcai rendelőbe ment, ahol 
kihúzatta fájó fogát,

FUandl a foohuzAs után nagy fájdalmakról 
panaszkodott, állapota egyre rosszabbra fór-

Bécs legragyogóbb revüje Pesten 
„Verliebe Dich Taglich“

Szerdán, e hó 14-én a Pesti Színházban olyan attrakció mutatkozik be, melyhez fog
ható évek óta nem volt Postán. A legkitűnőbb bécsi revűtársulat, mely Hildd Schulz,aThea 
tar an dér Wien sztárja, Hollandiában, Svájcban és Hétében száz és száz táblás ház mellett 
JA szolt eddig. A revü élén Prof. Frlts Wlaaenthal áj Fraaz Engel, a leghíresebb Belnhaadt- 
síinél1i áll, olyan csemegéje less Budapest kényesialésü sjinhási kösönségénak, hogy min- 
dón előadása valósággal eseményszámba fog menni. Külön ki kell még emelni, hagy ei a 
revü nem a sablonos, meszokott táncsrámokat fogja nyújtani, mert a revünek a szöveg
könyve, melyet Harmath Imre dolgozott át magyar színpadra, ötletes és szellemes. A revü 
^retabMi. mint külön attrakció kilép még WlOlam és femele Blaker. a londoni Palládium 
.világhírű tújicosp arja és a revü különleges körítése M ragMó> MaügUp wW*sm< (Hrf teu.

HÉTFŐI NAPLÓ___________ ___
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dnM. Ágynak esett és magas láz lépett fel nála.
A kétaógbaasett családtagok érteaitatték a 

mentőket, akik a ffdkuz-kórházba szállították 
a súlyos állapotban lévő férfit

lilánál állapota a kórházban, dacára a gon
dos ápolásnak, nem javult, sőt rosszabbodott. 
Szombaton este beállott az agónia és 

éjszaka meghalt.
A rendőrség utasítására elrendelték a nap

számos holttesitnek ftlboncolását és az fog 
majd fényt deríteni a rejtélyes haláleset okára.

A titokzatos ember
A Héttől Napló nyolchetes jubileumi 

rejtvény vei senyének
2. sz. szelvénye

19 4. III. 11.
3^____ Vág la ki és őrizze meg IP

Abdul All Afsar perzsa kereskedő 
ellen elfogatóparancsot adott 
ki a budaoestl törvényszék 
vizsgálóbirája

Két perzsa nagykereskedő tett feljelentést sikkasztás 
miatt honfitársuk ellen

A budapesti büntelölörvényszék vizsgáló- 
bírája érdekes elfogatóparancsot adott ki. Kü
lönös nevek szerepelnek a vizsgálóbírói köröz- 
vényben és

Perzsiába vezetnek el az addigi vizsgálat 
szálai.

Abdul Ali Afsar perzsa kereskedő ellen szól 
az elfogatóparancs. A perzsa kereskedőt két 
teheráni nagykereskedő: Mehdi Khan Criad és 
Seifeddtn de Shariff jelentették fe sikkasztás 
címén A teheráni kereskedők már regebben 
üzleti összeköttetésben állottak Abdul Ali 
Afsarral, aki gyakran fordult meg Európa 
nagyvárosaiban.

.xínycgek.l, egyéb perew e^ele-
lltásokat vállalt bizományi eladásra e« 

megfordult Budapesten Is. 
A teheráni nagykereskedők is ismerősek voltak 
a magyar szőnyegkereskedö szakmában s ami-

kor Abdul All Afsar legutóbb Pesten járt kÖ- 
lönböző bizományi (teletek lebonyolításával 
bízták meg. Ezekből az üzleti megbízásokból 
olyan differenciák keletkeztek, hogy 

a két perzsa nagykereskedő sikkasztás 
miatt feljelentést tett Budapesten honfi

társuk eüen.
Abdul Ali Afsart a hatóságok nem találták 

meg s a nyomozás azzal zárult le, hogy a 
vizsgálóbíró B. IV—9760. Bp. szám alatt 

elfogatóparancsot adott ki ellene.
A körözvény szerint a perzsa kereskedő 1903- 
bán született Teheránban, anyanyelvén kivül 
oroszul, törökül, franciául beszél.

A köröiőlcvél alapján most 
a magyar hatóságok keresik Abdul All 

Afsart,
akit eddig nem sikerült felkutatni.

Dómján Lajos dr., az elmebajos 
orvos veszedelmes halam 
dozása Debrecenben

A rendőrség kutatja a betegeket, akik bevették 
ax elmebeteg orvos gyógyssereit

kosarakban hoztak fel egéss tömeg külön
féle gyanús orvosságot.Debrecen, március 11.

„ I ICie Bvanus ururasugui-

dotta, hogy vésztörvényszék elnöke volt,
«vóovltnnl akar IHJD- ......indiai módszerekkel gyógyítani akar Deb

recenben
és fölkérte az elnöki ügyosztály vezetőjót, hogy 
hívja egybe majd a debreceni rendőrtisztikart, 
hogy megismertesse őket a csodálatos gyógyí
tási módokkal.

Az idegesen viselkedő embert 
eltanácsolták a rendőrségről, 

aki másnap visszatért, de akkor már nem elő
adás tartása céljából, hanem ismeretlen egyé
nek ellen életveszélyes fenyegetés és rablás ki- 
sérlote miatt kívánt följelentést tenni.

A zavarosan viselkedő embert a rendőrségen 
tartották jó szóval, lakására azonban detekti- 
veket küldtek, akik onnan 

bárom embert fel la akasztatott, 
de éppen elmebaja miatt nem ítélték el. A deb
receni rendőrség most nyomozást folytat abban 
az Irányban, hogy

kik azok, akik az elmebeteg orvos recept
jeit használták, 

mert tartanak attól, hogy súlyos egészségron
tósokat követett el dr. Dómján Lajos.

L

POLITIKAI NAPLÓ
A március tlzenötődiki nemzeti ünnep 

miatt a képviselőhöz e héten csak pénteken 
tart ülést, melyen a fővárosi törvényjavas
lat részletes tárgyalását folytatják. Kor
mánypárti körökben azt remélik, hogy a 
12 órás pénteki ülésen be Is fejeződik a 
vita. Ez azonban nem valószínű, mert az 
alkotmányvédő blokk minden szakasznál 
vitát rendez és igy kilátástalan az, hogy a 
forszírozott 12 órás ülésen keresztül tudják 
hajtani a javaslat teljes letárgyalását.

★

A fővárosi javaslat vitájának befejezése után 
Hó mán Bálint kultuszminiszter egyetemi és 
középiskolai reformjavaslatai kerülnek a Ház 
napirendjére. Különösen a középiskolai javas
latoknál várható behatóbb vita, Illetékes té
nyezők véleménye szerint a húsvéti szünet 
előtt mégis tető alá kerülnek a kultuszminisz
ter javaslatai is. *

Az állami költségvetés ax Idén már április 
hó 6—8-ika körül a képvisclöhAz elé kerül. A 
bizottságokban nyomban a beterjesztés után 
megvitatásra kerül a költségvetés és Így arra 
számítanak, hogy a Ház plénuma is május hó

második felében végezni fog a költségvetés vb 
Iájával. Miután a nyári szünot elölt nagyobb 
jelentőségű törvényjavaslatot nem terjeszt be 
a kormány, — a képviselőknek korán kezdő
dik Idén a nyári vakációjuk és jó hosszú ideig 
Is fog tartani.

*

Cscngerről jelentik: A csengerl kerület
ben — mint már jelentettük — március hó 
25-én lesz a választás. Vasárnap megindulj; 
már a választói hadjárat. A kormánypárt 
hivatalos jelöltje Mecsér András. A Füg
getlen Kisgazdapárt programjával vitéz 
Gyepes Pál veszi fel a harcot, mig mint 
nem hivatalos kormánypárti vjtéz Szömjat 
Lajos száll harcba a mandátumért. Vasár
nap mindhárom jelölt megfordult a kerület 
több községében. Mecsér Andrást kilenc 
kormánypárti képviselő kisérte le a kerü
letbe Marton Béla, a párt főtitkárának ve
zetésével. A Mecsér András érdekében ren
dezett gyűléseken felolvasták Gombái 
Gyula miniszterelnök táviratát, melyben 
kéri a kerületet Mecsér megválasztására. 
'Marton Béla a népgyüléseken különösen 
hangoztatta Mecsér sikeres közreműködé
sét a német kereskedelmi szerzödéaekrtH 
folyt tárgyalásokon, amelynek eredménye
ként háromszorosára emelhettük németor
szági exportunkat. Meceér András is hoss- 
szabb beszédben ismertette programját, 
hogy olcsóbb vasúti tarifával közelebb kall 
hozni az agrárlakosság érdekében Szatmár- 
megyél a fővároshoz.

Vitéz Ggenes Pál érdekében Hegymegi- 
Kiss Pál vezeti a választási küzdelmet éa 
mivel vitái Gyepes nagyon népszerű a ke
rületben, nagyon heves válasatási küzde
lem less a mandátumért A Független Kis
gazdapárt számos képviselő tagja a hét fo- 
lyumát) állandóan lenn tartózkodik • kerü
letben é» egyáltalában nem tartják valówf- 
rjltletinek a Bárt győzelmét*
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TUNGSRAM
Ellopták a szondy-utcai 

Cottase-szanatúrlumot
O pestuldOkl Ügyészség fogházában 
keresik a taniaszükus logás tettesét

Az államrendőrség detektivjei napokon 
keresztül folytattak kihallgatás ta pestvidéki 
ügyészség fogházában. Szokatlanul érde
kes, amerikai izü lopási ügyet kell tisztáz- 
niok a rendőrség embereinek.

Egy pesti szanatóriumot loptak el 
világos nappal, társzekerek segítségével, 

az utcai járókelők tömegének szemeláttára.
A Szondy-utca 100. számú egyemeletes 

magánpalotában
működött a Cottage-szanatórium.

A Szondy-utcai kis szanatóriumot a legmo
dernebb gyógyászati sebészeti felszerelések
kel rendezték be. Egyideig kedvezően pros
perált az uj gyógyintézet. Később azonban 
különböző

differenciák támadtak a háztulajdonos 
és a szanatórium tulajdonosai között.

a ezeknek az ellentéteknek az lelt a vége, 
hogy a háztulajdonos lefoglalta az egész 
szanatórium berendezését. A Cottage-szana- 
tóriumot be kellett zárni s

az egész berendezés ottmaradt a szana
tórium bezárt ajtajai mögött.

A háztulajdonos nemrég érintkezésbe lé
pett több ingatlanügynökkel, hogy meg
próbálja értékesíteni a házat, vagy bérbe
adni az épületet. A Szondy-utcai kis bérpa
lota tulajdonosánál egymás kezébe adták a 
kilincset az érdeklődök. Valamennyi közül

egy elegáns, jómegjelenésü, középkorú 
férfi látszott a legkomolyabb aspiráns

nak.
Napokon keresztül tárgyalt a háztulajdo
nossal, kecsegtető terveket festett elé a kis 
palota értékesítéséről.

többször ellátogatott a szanatóriumba, 

ahol egy lélek sem lakott.
A hosszabb ideig húzódó tárgyalások 

közben
■ háztulajdonossal tárgyaló Ingatlanügy
nők kapukulcsot csináltatott magának, 

hogy a maga üzletfeleinek megmutathassa

Letartóztatták Hegedűs Dezsőt, az 
összeomlottGazdakenvérgyár vezér
igazgatóját, főkönyvelőjével együtt

Hegedűs Dezső tündöklése és bukása
A főkapitányság Intellektuális osztályún fel

tűnést keltő letartóztatások történtek.
A büntetőtörvényszék körözése alapján csa

lás címén
előzetes letartóztatásba helyezték Hegedűs

A régi okmány

bizonyít]*.

ASPIRIN-tablelJák^Ss
h magukon 
viselik való
diságuk jeléi: íbaYerV 
a Bayer- 
kereszfef.

Meghűlés első jeleinél és fájdal
maknál ASPIRIN-TABLETTÁK

Gyógyszertárakban kapható,

az épületet. A tárgyalások nem vezettek 
eredményre, az ingatlanügynök nem jelent
kezett többé, s amikor uj érdeklődőknek 
kellett megmutatni a kis palotát, megdöb
bentő felfedezésre jutott a háziúr:

a szanatórium értékes berendezése el
tűnt, csaknem mindent, ami a jól fel- 

■ szerelt szanatóriumhoz tartozott, elvit
tek.

Még nagyobb volt a háziúr meglepetése, 
amikor megtudta, hogy egyik délelőtt tár
szekerek állottak meg az épület előtt, ren
des kapukulccsal felnyitották a szanatóriu
mot s egymásután hordták ki a berendezési 
tárgyakat. A forgalmas Szondy-utca járó
kelői közül igen sokan látták, amint szorgos 
munkásemberek „költöztetik a szanatóriu
mot”.

Egy pillanatig sem gondoltak arra, hogy 
Így lopják el a szanatóriumot — fényes 

nappal, az ő szemük láttára.

A főkapitányság erélyes nyomozást indí
tott a vakmerő tolvajok után. Demeter Já
nos dr. rendőrkapitány és Setényi József 
detektivfelügyelő irányításával a detektívek 
serege hajszolta a fantasztikus lopás tet
tesét.

A nyomozás a pestvidéki ügyészség 
fogházában vizsgálati fogságban ülő 
Springer Sándor telekügynökhöz veze

tett.
Tegnap detektívek mentek ki a fogházba s 
kihallgatták Springert. Az a gyanú, hogy ő 
volt a palota érdeklődői közül a „komoly 
aspiráns”, aki kapukulcsot csináltatott a 
háziúr engedélyével és ő vitette el a Cottage- 
szanatórium berendezését. Springer — aki 
egy csalási ügyből kifolyóan került a pest
vidéki fogházba —

tagadta a lopást.
A detektívek Springert szembesíteni fogják 
a háztulajdonossal, rövidesen kézrekeritik a 
Cottage-szanatórium tolvajainak orgazdáit 
is s igy sikerül minden részletében tisztázni 
a fantasztikus lopási ügyet.

Dezső 50 esztendős kereskedőt,
aki legutóbb a Gazda Kenyérgyár vezérigazga
tója volt és rajta kívül letartóztatásba helyez
ték a gyár főkönyvelőjét, a 40 esztendős Szta- 
rill Istvánt is, aki régebben a Gazdák Élelme
zési és Szállítmányozási részvénytársaságának 
volt az igazgatója. A két letartóztatás az an
nakidején nagy port felveri Gazda Kenyér
gyár alapításával függ össze, amely már több
ször szerepelt a nyilvánosság előtt,

A hatalmas termetű, őszbecsavarodott, gön- 
dörhaju Hegedűs Dezső ismert alakja volt a 
főváros kercskcdővilágának. Békében az 
Andrássy-uton nagyforgalmu füszeriizlcle volt, 
amelyet a legelőkelőbb körök kerestek fel.

Hegedűs nagylábon élt, egyidőben ver* 
senyistállót is tartott

és ismert alakja volt a fővárosi kluboknak, 
ahol nagy játékos hírében állott.

A gazdasági viszonyok rosszabbodását azon
ban ő is megérezle, előkelő vevőköre egyre rit
kult, mig végül kénytelen volt üzletét redu
kálni, majd pár esztendővel ezelőtt végleg 
megszüntetni.

A tönkrement nagykereskedő eleinte mint 
ügynök igyekezett megélhetését biztosítani, 
majd különböző alapításokba kezdett. A rend
kívül jó megjelenésűt kitűnő avádáju ember 

nagy összeköttetéseit felhasználva, sok olyan 
helyre volt bejáratos, ahová más ember csak 
nagynehezen tudott volna bejutni. Egyidőben 
szinte

pénz nélkül kezébe kaparintotta a Stefi* 
werck cukorkagyár vezetését.

Kisebb üzletek, űgynökösködések után, 1931 
tavaszán kapóra jött a jó üzleti érzékkel ren
delkező Hegedűs Dezsőnek a Gazda Kenyér
gyár alapítása. Annakidején a pékszakmában 
nagy harc dúlt. Egymással versenyezlek a pé
kek, hogy melyikük tudja olcsóbban adni a 
kenyeret. Abban az időben tűnt fel a pesti 
piacon egy Varsányi Géza nevű dunántúli gaz
dálkodó, aki özv. Bánd Gyulánó és fiától meg
vásárolta Frangepán-ulcai kenyérgyárlelepü- 
ket. Az uj bérlő évi 18.000 pengőért bérelte 
ki a kenyérgyárat, amely a hangzatos Gazda 
Kenyérgyár néven kezdte meg működését. A 
cégjegyzékben az uj pék üzem úgy szerepelt, 
mint a Magyar Gazdák Értékesítő és Segítő 
Szövetkezetének alapítása. Azzal csináltak pro
pagandát. hogy

közvetlenül a gazdáktól vásárolt lisztből 
sütik a kenyeret

és igy azt napi áron alul tudják árusítani.
Az uj alakulat szerény tőkéje azonban csak

hamar teljesen elfogyott. Varsányiék kétség
beesve uj tőkést kerestek és legszívesebben túl
adtak volna az egész vállalaton. Ekkor jelent
kezett, mint mentőangya), Hegedűs Dezső. Az 
igazgató ur megnyugtatta a kenyérgyár veze
tőit, hogy nincs semmi okuk aggodalomra,

majd ő kezébe veszi a vállalat Irányítá
sát, lesz pénz, lesz tőke

és ha jól megy, pár hónap alatt legalább húsz 
fiókjuk lesz a fővárosban.

Amerikai példákra hivatkozott, 
ahol nem a fényűzés, hnnem a szakértelem a 
fontos és ez a szerénység mindenkinek impo
nált az alkalmazottak közölt is.

Hegedűs vezérigazgató ur természetesen nem 
rendelkezett saját lökével,

apróhirdetések és ügynökük utján egész 
sereg embert hajtott fel, akik kauciót bo

csátottak rendelkezésére.
Különböző címeken alkalmazta ezeket az em
bereket az üzemnél, mindegyiknek meg volt a 
cime, dolga azonban egynejc sem akadt, igaz 
ugyan, hogy fizetést sem kaptak, sőt többszöri 
sürgetésre pénzüket sem látták viszont.

Az óriási reklámmal alakult és tulmérete-
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Zürichben elfogott veszedelmes 
magyar csekkhamisitó titkát 
kutatja a budapesti rendőrség 

Negyvenezer svájci frankra szóló hamis csekket 
váltott be a rejtélyes szélhámos, akinél Frank 
Hermann, Csendes Ervin és Rosenberg Ervin 
névre szóló hamis magyar útlevelet találtak

A zürichi rendőrigazgatóságtól vasárnap 
átirat érkezett a budapesti főkapitányságra. 
Az átiratban Zürich arra kéri a budapesti 
rendőrséget, hogy nyomozzon egy Svájcban 
elfogott magyar csekkhamisitó viselt dolgai 
és kiléte után.

A jelentés szerint néhány nappal ezelőtt 
negyvenezer svájci frankra kiállított 
csekkel jelentkezett egy ur az egyik 

zürichi bankban.
A csekken ismert svájci pénzember alá

írása szerepelt, akinek hatalmas összegről, 
szóló folyószámlája volt a bankban. Az. alá-] 
írást az első pereljen tökéletesnek találták,’ 
de mikor gondosabban megvizsgálták, ki-: 
•terült, hogy i

az aláírás hamis. !
A pénztáros azonnal jelentette a dolgot a 

bank igazgatójának, aki nzt az utasítást 1 
adta, hogy a csekkel jelentkező elegáns urat' 
várassák pár percig, mintha elintéznék uz. 
ügyét.

közben azonban értesítsék a rendőr
séget.

Telefonáltak is a rendőrigazgatóságra, 
ahonnan rövidesen detektívek jöttek, és fel
szólították az elegáns férfit, menjen velük a 
rendőrségre. Az elegáns ur

méltatlankodva tiltakozott,
de a delektiveket nem tudta megtéveszteni 
erélyes fellépésével és minden tiltakozása 
ellenére a rendőrségre kisérték.

»-• Kicsoda ön és hogy jutott a csekkhez? 
- kérdezték.

— Frank Hermann a nevem, 28 éves 
budapesti kereskedő vagyok, tessék, Itt 
az útlevelem. Pénz helyett kaptam a 
csekket egy Üzletfelemtől, ha a csekk 
hamis, nem tehetek róla, nekem semmi 
közöm hozzá, az hamisította, aki nekem 

átadta.
Mialatt a kihallgatása tartott, delektiveket 

küldtek a lakására és házkutatást tartottak. 
A házkutatás meglepő eredménnyel járt,

Csendes Ervin budapesti lakos és két 
másik magyar névre szóló személyazo
nossági Iratot találtak a szekrényében.
De egyéb is történt.
A házkutatás alatt becsöngetett a postás 

a lakásba. Abbáziából keltezett borítékot 
hozott a posta Frank Hermann címére. A 
detektívek átvették a borítékot és fölbon- 
tolták:

Rosenberg Ervin névre szóló útlevél 
került elö a borítékból, az útlevélből

igjüuzif
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nAavTewesi-nnémsúVésiüLéU, 

fftatidard Rádió
zett Gazda Kenyérgyár csakhamar össze

omlott
és a szerencsétlen kauciós alkalmazottak nem 
tudták a pénzüket visszakapni

Ebből igen sok bűnvádi feljelentés, polgári 
és büntetőper keletkezeti, amelyeknek leg
többje még ina sem jutott végső stádiumba. 
Az elkeseredett emberek pár nappal ezelőtt 
megbeszélésre jöttek össze és azon elhatároz
ták, hogy a biróságtól kérni fogják mind
azoknak a felelős tényezőknek a szigorú meg
büntetését, akiknek részük volt pénzük elkó- 
fyavetélésében.

A törvényszék csakhamar döntött és 
utasította a rendőrséget Hegedűs Dezső 
vezérigazgató és Szicrlll István főkönyvelő 

letartóztatására.
A Gazda Kenyérgyár vezető embereit eelő- 

állitották a főkapitányságra és részletesen ki
hallgatták őket. Mindketten

ártatlanságukat hangoztatták,
azt igyekeztek bizonyítani, hogy a felvett pén
zeket befektették a vállalkozásba és egy fillért 
sem fordítottak saját céljaikra. A főkapitány
ságon nem fogadták el Hegedűsök védekezését, 

csalás elmén letartóztatták mjndke«ijü- 
ket és átszállították őket az ügyészség 

Markó-ulcai fogházába.
A Gazda Kenyérgyár vezető embereit elő- 

és főkönyvelőjének az volt a kérése, hogy ne 
a rendőrség rabszállitó autóján, a többi rabok
kal együtt kisérjék át őket az ügyészségre, 
hanem

saját költségükön, autón mehessenek • 
Markó-utcába.

Ezt a kérésüket tcljesitették is.

hiányzott a fénykép, abbázlal cinkosa 
nyilvánvalóan azért küldte az állítóla
gos Franknak, hogy saját fényképét he

lyezze cl benne 
és ezt is fölhasználhassa.

A svájci rendőrség az Abbáziából érkezett 
hamis útlevelet szintén lefoglalta és válla
lóra fogta Frank Hermannt, de az ötnevü 
szélhámossal

nem tudlak zöld ágra vergődni, nem 
sikerült tisztázni, hogy tulajdonképen 

kicsoda.
A zürichi rendőrség ezért fordult a buda

pesti rendőrséghez. A főkapitányság úgy
nevezett nemzetközi csoportja, amelynek 
Dede József dr. tanácsos a vezetője, azonnal 
megkezdte a nyomozást. Vasárnap reggeltől 
kezdve már

nagy eréllyel nyomoznak a detektívek, 
hogy kikutassák és leleplezzél: a Zürichben 
elfogott budapesti kalandor titkát.

.Luxus "Harisnya
PÓRJA P 5. 50

KOPHATÓ:

POKÓRÚHnzpKBnn.COCVIN- 
ÓRÚHÓzBon és minőén szak- 
üíkíTBEn
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Az OTI felhőkarcolójának 
ötödik emeletén tárgyal 
ma az egri törvényszék 

Hatvan OTI tisztviselőt hallgat hl egy volt 
orvostanhallgató furfangos csalási ügyében

Eger, mire. 11.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Furfangos 

csalási (n magánokirat hamisítási büntetlek 
egész sorozatává! vádolja az egri kir. ügyész
ség Szekeres József 33 éves budapesti lakosi, 
volt orvostanhallgatói. Szekeres nz elmiilt év
ben Könyvekkel ügynökösködött, nemsokára 
azonban differenciái támadtak a könyvvé Halat - 
tat és elbocsátották nz alkalmazásból. Szeke
res ekkor sorra járta azokat az ismerőseit, 
•kik azelőtt nála könyvrendeléseket eszközöl
tek. Elmondotta, hogy a köoyvkiadóvállaiat 
?0—25 státűlókrrt elenged most a tartozásból, 
hn a még fennálló részleteket egy összegben 

fí kezéhez fizetik le. A könyvkiadó tenpé- 
sxelescn nem adott és nem is adhatott ilyen 
megbízást a volt ügynöknek, aki már nem ál
lott a vállalat alkalmazásban. Nagyon .sokan 
azonban felültek Szekereinek és Egerlwn, 
Gyöngyösön és löJ>b községLcn papok, előkelő 
tisztviselők és kereskedők

egész sora fizette kl Igy tartozását 
jóhiszeműen.

Szekerei Gyöngyösön az Emericana főisko
lai diákszövetség kiküldöttjének Is adta ki 
magát él Szabó Jágó gyöngyösi vezérigazgató 
bankjánál egy nyolcezer pengőről kiállilcll 
váltói akart icszámitoltatni, melyre

Bittér Illés egyetemi tanár, elalrvausl apát 
éa TérfTy Béla volt miniszter neveit hami

sította rá.
A vezérigazgató a váltó ügyében Budapestre 

fordult információért, amikor azután Szeke
res ennek neszét vette, sietve eltávozott Gyön
gyösről, ahol azzal hitegette a vezető embere
ket, hogy az Emericana kulturházat akar épí
teni a városban. Egerbe tette át székhelyét és 
ill egy illatszcrésztől

450 pengő kölcsönt vett tel a hamis vál
tóra.

Ugyanezen a napon jelent meg a könyv
kiadócég figyelmeztetése is a lapokban a volt 
ügynökről és nz illatszcrész ennek alapján 
Füzesabonyban nz állomáson

elfogatta a menekülő Szekeres Józsefet.
Az egri törvényszék Prettenhoffer-tanhcsfí 

az egri és gyöngyösi sértettek és tanuk kihall
gatása után március 12—13-ra tűzte kl n fő
tárgyalás folytatását, amelyet költségkímélés 
miatt

Budapesten, az OTT székházának ötödik 
emeleti termében tart meg az egri bőn 

tetőtanácn,
mert a vádlott egyesített bűnügyében hatvan 
OTI tisztviselőt is ki kell hallgatni, aki kot a 
többi .sértettéhez hasonló módon csapott be a 
könyvügynök. A vádat a budapesti főtárgynlá- 
son Koczián Gyula dr., az egri kir. ügyészség 
elnöke képviseli.

mentek lakni. Salamon Soroksárrá költö
zött, de azért mindennap bejött. Pestre, le
velezőlapot és egyéb dolgokat árusítani.

A napokban azután feljelentés érkezett a 
rendőrségre Salamon ellen.

A feljelentő nem volt más, mint a fe
lesége,

aki azt az érdekes bejelentést tette, hogy 
férje erkölcstelen életet él, lakásán me
zítelen nők tlvornyáznak, akikről sze
méremsértő felvételeket készít és a pi
káns képeket jó pénzért forgalomba 

hozza.
Tekintve, hogy Soroksár nem tartozik a 
budapesti rendőrség működési területéhez, 
áttették a feljelentést az ottani csendőrsóg- 
hez. A soroksári csendőrön a feljelentés 
alapján házkutatást tartott az „aktkép- 
gyárosnál“ és a házkutatás meglepő ered
ménnyel járt. A lakásban elrejtve találtak 
aktalbumokat és közel

Í5.000 fényképfelvételt,
amelyek mezítelen férfiakat és nőket ábrá-

Hasznos tudni,
hogy SCHMIDTHAUER

Igmándi
keserüvize, gyorsan elhárítja a sok 
evéstől és ivástót eredő kellemetlen 
érzéseket.

sóinak különféle pózokban.
A csendörség lefoglalta a rengeteg fény

képet, amelyhez hasonló gazdag pornográf
gyűjtemény még nem is került a hatósá
gok kezére.

Salamont pár napra a toloncházba in
ternálták, azonkívül a pornografikus képek 
gyártása és forgalombahozatala miatt sze
mérem elleni bűncselekmény miatt is eljá
rás indult ellene, amit tudvalévőén srigo- 
ritnn büntet a törvény.

Budapesti detektívek 
házkutatást tartottak egy szombat

helyi multimilliomos lakásán
Bécsi detektivíelügyelő szombathelyi nyomozása útin 

szabadon engedték a gabonacsempészés kétszáz 
letartóztatott gyanúsítottját

Aktgyártás nagyban
Tizenötezer pornográf kúpot találtak a ház
kutatásnál az ellen-Űdvhadsereg vezérénél

Kellemetlen kalandja volt a hatóságokkal 
.Wíhmo/| Géza 32 éves állásnélkúi lényké- 
péstaegédnek, aki jőlismvrt alakja a pesti 
éjszakának. Kávéházakban, mulatóhelyeken 
szokott megfordulni a sovány, beeseti arcú 
férfi, aki még nem is olyan régen az Üdv- 
hadsereg egyenruháját viselte. Akkoriban 
újságot árult és meggyőző előadást tartott a 
józan, tisztességes életről és óva intett min
denkit, nehogy a bűn útjára térjen sze
relmi vagy egyéb szenvedélyei miatt. Sala-.

mon apostol azonban nem jól érezte magát 
az Üdvhadseregben. Bántotta, hogy sok a 
vezetőember és ő mégis csak 
Uj alakulatot akart létesíteni, 
programmal saját vezérsége alslt 
kikerült és attól kezdve

sUrUn került összeütközésbe a 
gokkal.

A vezért ^ambícióra pályázó férfiú 
respektálta a büntetőtörvénykönyvet. Leg
utóbb a feleségével is összeveszett és külön

közkatona, 
hasonló 

Ez nem

hntósá-

nem igen

Társasutazásaink 
elsőrangúan! 

Olcsók!
Mindenki igényét kielégítik!

Küldje he lovoloxőlaoon címét, állandóan meg
küldjük sutábbnál szebb utazásaink prospektusát

dőljön nemim húsúéira
Ahhá7ÍáhQ teljes 10 napi üdülés földánybon, MMIIU<.IC1UU a legjobb szállodákban .............
Indulás március 25-én. Jelentkezés március 20-lg.

Páníahfi 9 napi ottartózkodás márc. 25 tői Apr.4-fg lO! cOQJu Csak vasútjegy ........................P 170.—

capriba. Raousaba, napolyba 
10 nap Capriban. a Cézárok smaragd szicetén és t hét 
aSaturnfa éa Óceán la luxushajókon. — Március 
20-tól április 4-ig.

Olaszországi luxusutazosunitra:
Roma. Nápoly, Palermo, Mes- 
slna, rnaiia, catania, Fiume 
Elsőrangú szállodákban, luxushajőn, első osztályon. 
Indulás március 20-án. összköltség Budapesttől Bpesllg

RaOUSfitia éR a ^nlraát vAro8olvDa luxusutazás 
Indulás március 30-án.

Töltse szabadságit a

P 108. tói

252.

383.

.444. 
108.

HÉTFŐI NAPLŐ
társasutazásain

prospektus a HÉTFŐI NAPLÓ utazási osztályánál 
F.rwéhM-UHrut 4. idim. * Tel eion *08 -9 8.

Szombathely, március 11.
(A Hétft>i Napló tudósítójától.) A burgen

landi vámjövedéki és bűnügyi nyomozással 
párhuzamosan a magyar bűnügyi hatóságok 
is erélyes nyomozást indítottak az osztrák 
határmenti megyékben. Néhány nappal ez
előtt két budapesti detektív és egy pénzügyi 
főtisztviselő érkezett az osztrák gabonacsem
pészet állítólagos gócpontjába, Szombathelyre, 
annak megállapítása végett, hogy tényleg az 
itteni gabonakereskedők irányitották-e a csem
pészetet,

A budapesti detektívek elsősorban a multi
milliomos Ungár Nándor gőzmalomtulaj Ionos 
szerepét akarták tisztázni, hogy milyen szere
pet vitt az amerikai méretű gabonacsempé
szetben

A 2/4. t. 1934. számú pénzügyminiszteri pa
rancs alapján azután felnyitották Ungár Nán
dornak az Erzsébet királyné-utca 18. számú 
ház első emeletén lévő pazar berendezésű la
kását. A lakás ugyanis pillanatnyilag lelaka
tolva, lakatlanul állt, mert mig Ungár Nándor 
letartóztatásban volt, addig felesége Vasvörös- 
várra utazott. Az írásbeli házkutatás! parancs 
alapján a család egy közeli hozzátartozója, 
Galandauer Adáni, a Gschvindt gyár szombat
helyi fiókjának főnöke nyitotta fel a lakást. A 
házkutatást aktus hat ember jelenlétében ment 
vé^be. A detektívek mindenekelőtt annak a 
gyanújuknak adtak kifejezést, hogy Ungár 
Nándor egy birtokukban levő

feljelentés szerint valutaeltitkolást 
illetőleg idegen fizetési eszközökkel való üzér
kedést követett el.

A pazar kényelemmel berendezett lakásnak 
a csempézctt fürdőszobáktól a padlásig és a 
pincéig minden zegét-zugát átkutatták. Az ez
reket érő Mária Terézia korabeli szalongarni- 
tura szekreterének egyik csapóajtós rejtett 
fiókjából

két vastag pénztárca került elő, 
amelyek egyike száz pengős bankjegyekkel 
volt tele, mig a másik drága aranypénzekkel 
volt megtömve. Pénztárkönyveknek, vagy kül
földi pénzeknek nzonbnn, amelyből Ungár 
Nándornak a csempészetben való részvéteiére 
még csak következtetni is lehetett volna, 

sehol semmi nyoma nem volt.
Az órákig tartó házkutatás pozitív eredmé

nye mindössze
négy buzamlntazacskó volt, 

amely a szombathelyi Báder gabonaoégtől szár
mazott, s amelyből a rajta feltüntetett feljegy
zések szerint nagyobb mennyiséget szállítottak 
ki az elszakított Vasvörösvárra. Ezeket a 
a mintazsacskőkat természetesen nyomban le

foglalták, majd pedig a Báder-cég üzleti kőny« 
veit átvizsgálták, amelyekből azonban kiderült, 
hogy mind a négy tétel szabályos beviteli en
gedélyek alapján legális utón került Bnrgen- 
landba, nem csempészés utján

A budapesti detektívek ezután az össze/? 
szombathelyi, vasvári, sárvári és jánosháxaí 
gabonakereskedők könyveit is átvizsgálták, 
anélkül, hogy

a legcsekélyebb adat is felmerült volna 
arra vonatkozólag, hogy ők is résztvettek volna 
az amerikai méretű gabonacscmpészetbea « ez
zel párhuzamosan valutaüzérkedést köveitek 
volna d.

A budapesti detektívek szombathelyi nyomo
zásával egyidejűleg közel tiz napon keresetül

Stefan Gross bécsi detektivfőfelügyelő i* 
Szombathelyen tartózkodott,

akit az illetékes bécsi minisztériumok a ga
bonáé sem pé szét nyomozásának vezetésével bíz
tak meg. Értesülésünk szerint azonban át 4 
magyarországi nyomozása is csupán negatívu
mokat eredményezett.

Ennek nyomán a múlt hetek sorozatos letar
tóztatásait most már tömeges szabadlábra- 
helyezések követték. A legutóbbi három nap 
leforgása alatt az előzetes letartóztatásban 
levő hétszáz ember közül alig 5—6 elcsatolt 
nyugatmagyarországi magyar embert tartottuk 
vissza, mig

a többieket szabadonbocsátották.
Közöttük Ungár Nándort is, aki ellen a ma
gyarországi és burgenlandi nyomozás eredmé
nyeként az eljárást is megszüntették, mert a 
csempészet vádja alól teljesen tisztázta magát. 
A szabadlábra helyezettek nagyrésze nyugat
magyarországi földmivesek, mig a kereskedők 
és molnárok száma alig 35—40. Nagyrészük el
len természetesen tovább folyik at eljárás, 
mert a részben befejezett nyomoré* eredménye 
szerint vagy személyesen is résrtvettek a csem
pészetben, vagy a csempészett gabonából vásá
roltak. Éppen ezért ezek vagyonát bűnügyi cár 
alrí helyezték, hogy a kiszabandó büntetést biz
tosítsák.

Uj gyanuokok alapján tegnap 
három letartóztatás Is történt.

Súlyosan terhelő bizonyítékok merültek ugyan
is fel Hatezer Samu csajtai magyar kereskedő 
ellen, mely szerint ő is összeköttetésben állott 
a csempészsrervezettel. Kihallgatása során 
részben beismerővallomást is tett, de terhelőén 
vallott Hcinrich Mór terménykereskedő és 
Wolff János malomlulajdonos, nngyszentmíhá- 
lyi lakósok ellen is. Mindhármukat előzetes te- 
tartórtatésba helyezték.

10*000 PENCÖ JUTALOM 
AZ ESTI KURÍR OLVASÓINAK
Március 13-án, kedden kezdi meg az Esti Kurír

HAJSZA
EGY HALOTT 
UTÁN
cimü, minden eddiginél Izgalmasabb és páratlan fordulatokban bővelkedő regénye 
közlését, amellyel kapcsolatban egy egészen uj sorozatos rendesei ti 

10*000 PENGŐS PÁLYÁZATOT
Irt kL Több mint 0 héten keresztül körülbelül 1 heten IdökBzökben ulabb «• 
ulabb kérdéseket ktlről a reirtnnyal kapcsolatban as Esti Kurír éa a kérdé
sek heiyes megtejldl között készpénzben és nyereményekben 10.0 00 pennö lotal- 
mat oszt kl. • Olvassa tlgyelmesen az Esti Kurir-t és retjén részt a pMytartnnl
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Népitélet!
A Hétfői Napló 

1000 pengős bűnügyi 
regénypályázata

A jubiláló Hétfői Napló ujabb szen
zációs meglepetéssel szolgál olvasói
nak:

A Muskotály-utcai anyagyilkos 
diák fölött ma reggel ítélkezik 
a másodfokú bíróság

Patay István törvényszéki másodelnök 
elnököl a tárgyaláson - Zárt tárgyaláson 
foglalkozik a bíróság a bUnpörrel, de az 
ítéletet ismerteti a nyilvánossággal

„FLANELLIC" 
„TRAVELLINA” 

„SCOTH TWEEDS”
1000 pengős regénypiíh/ízatot 

hirdetünk.

Tessék figyelmesen elolvasni a pályá
zat itt kővetkező feltételeit! Két hét 
múlva kezdjük közölni folytatásokban 
Sági Pál, a kitűnő rendőri riporter re
mek bűnügyi riportregényét.

NÉPITÉLET

a cime a nagy riportnak. Csupa isme
rős figura, csupa ismerős hely szerepel 
a regényben:

mindenki magára Ismer, 
mindenki fölismer mindenkit...

A regény egy érdekes bűncselekmény 
izgalmas nyomozásán, vizsgálatán ve
zeti keresztül az olvasót, egészen ad
dig, amig

a leleplezett tettes a bíróság elé áll.

A bíróság lefolytatja a vádlott ellen a 
főtárgyalást, majd Ítélethozatalra vo
nul vissza . . . Eddig a riport és most 
jön a pályázat.

A
NÉPITÉLET

kéziratát ismertnevü birákból alakult 
bizottságnak adtuk át. A Hétfői Napló 
bírósága zárt ülésben meghozza az Íté
letet, amelynek szövegét lepecsételt bo
rítékban közjegyzőnek adja át és 

következik a népitélet.
Olvasóink a laphoz mellékelt szelvé
nyen beküldik Ítéletüket;
milyen büntetést szabnak a vádlottra.

A birói bizottság pecsét alatt őrzött íté
letét a pályázati határidő után a nyil
vánosság előtt felbontja a közjegyző 
és összehasonlítja a szelvényekkel:

aki eltalálta, vagy legjobban 
megközelítette a bírói Ítéletet, 

1000 pengő jutalmat kap.
'Olvassa következő számunkban meg
jelenő hirdetésünket, hogy készülhes
sen a népitélctre!

Az utolsó évtizedek legszörnyübb és legmeg
döbbentőbb bűnügye megint kisért:

Az anyagyilkos gimnazista fölött elsőfokon 
a fiatalkorúak bírósága Ítélkezett Németh Pé
ter dr. törvényszéki tanácselnök elnökletével. 
A fiatalkorúak bírósága háromévi fogházra 
Ítélte, Novák Ernő ügyészségi alelnök, a vád 
képviselője és Greguss Andor dr. védőügyvéd 
fellebbeztek az Ítélet ellen. A fiatal vádlott

azóta a pestvldéki törvényszék kacsa-utcai 
fogházában berendezett fiatalkorúak fog

házának a lakója.
A fiatalkorúak bűncselekményeiben ítélkező 

birói fórum
másodfokon a budapesti királyi büntető 
törvényszék fiatalkorúak törvényszéke, 
ennek Patay István dr. büntetőtörvény

széki másodelnök az elnöke.
A fellebbezési bíróság áttanulmányozta a pör- 
iratokat és március 12-én, hétfőn délelőtt 10

Elfogták Nittinger Gyula 
mérnököt, a kártyaklubok 
híres alakját Ovadékslkka,lU, mIa„ 
kereste a rendőrség Nittlngert, aki bujdosása 
alatt bajuszt, szakállt növesztett és pApaszemmel 
járt, hogy fel ne ismerjék — Véletlenül találták 
meg a detektívek egy józsefkürutl kávémérésben

A budapesti kártyaklubok világának egyik 
ismert és hires alakja került tegnap rendőr
kézre érdekes körülmények között.

A budapesti kártyások jól ismerik Nittin
ger Gyula gépészmérnököt, aki esztendők óta 

a budapesti klubok körüli üzletekkel 
foglalkozott.

Több klubban bérlő, vendéglőbérlö, játék
vezető volt. Nittinger ellen már régebben 
néhány följelentés érkezett a rendőrségre. 
Arról szóltak a feljelentések, hogy

óvadékos alkalmazottakat, portásokat, 
zsetonosokat, főpincércket, játékmeste
reket szerződtetett, kisebb-nagyobb ösz- 

szegü óvadékot vett fel tőlük 
és az alkalmazottak nem tudták többé meg
kapni a pénzüket.

A panaszok alapján Nittinger Gyulát ki 
akarták hallgatni, de eltűnt, mintha a föld 
nyelte volna el. Azóta mindig keresték, de 
nem akadtak a nyomára,

a rendőrség azt hitte, valahová külföldre 
szökött.

mig most azután a véletlen cs két detektív 
ügyessége rendőrkézre juttatta.

Az óvadéksikkasztások ügyében nyomozó 
detektivesoport két embere, vitéz Szabó 

Ignác és Török Ödön tegnap egy óvadék-

órára tűzte ki a fellebbviteli tárgyalást. A tár
gyaláson Patay István dr. elnököl, a vádat 
valószínűen ismét Novák Ernő ügyészségi alel
nök képviseli, a védelmet pedig dr. Greguss 
Andor ügyvéd látja el. A törvénysék előrelát
hatóan egész biztosan

kirekeszti a nyilvánosságot, zárt tárgyalá
son foglalkozik a bünpörrel, de valószínű, 
hogy az Ítéletről sajtókommünikében tá

jékoztatja a nyilvánosságot.

Lehet, hogy az anyagyilkos diák sorsa ezen 
a tárgyaláson még nem dől el véglegesen. 
Amennyiben a másodfokú ítélet ellen az 
ügyész vagy a védő fellebbez, úgy

harmadik fórum Is van: a királyt tábla, 
umely végső fokon Ítél a fiatalkorúak 

fölött,
mert az ilyen bűncselekmények ügyében ez az 
utolsó fórum, a Kúria mór nem foglalkozik 
velük.

sikkasztót kerestek. Azt a bizalmas értesü
lést szerezték, hogy a József-körut környé
kén kávémérésekbe.i szokott üldögélni. 
Sorrajárták a kávéméréseket és a személy
leírás alapján keresték az ismeretlen óva- 
déksikkasztót. KörJtjuk során eljutottak 
egy jőzsefkörúti kávémérésbe. Leültek egy 
asztalhoz és alaposan szemügyre vették a 
vendégeket.

Akit, kerestek, nem látták, de figyelme 
sek lettek egy bajuszos, szakállas, pápa
szemes férfire, aki a szomszéd asztal

nál ült.
A két detektív nyomozott annakidején 

Nittinger Gyula után. Nittinger akkor borot
válta a bajuszát és szakállát, de a detektí
vek most, hogy alaposabban szemügyre vet
ték szomszédjukat, valahogyan ismerősnek 
találták:

hasonlított Nittlngerre.
Diszkréten odaléptek melléje és rászóltak, 

hogy feltűnés nélkül kövesse őket. A baju
szos-szakállas férfi sápadtan állt föl asztala 
mellől és szótlanul ment a detektívek között 
ki az utcára, ahol azután megtörtént az iga
zoltatás:

a detektívek jól sejtették, a kávémérés 
vendége valóban Nittinger volt, aki 
bujdosásában bajuszt, szakállt növeaz-

„CAMELHAIR”

Párizs és London tavaszi vezető 
divatkelme-ujdonságai, valamint a

MAGYAR 
KELMEGYÁRTÁS

legkiválóbb divattermékei 
rendkívül dús választékban 

beérkeztek.

A gazdasági viszonyokhoz 
alkalmazkodó alacsony árak

Brammer Ödcn
NŐI ÉS FÉRFI DIVATKELMÉK ARUHAZA

IV., Petőfi Sándor ucca 20.
tett és pápaszemet viselt, hogy fel ne 

ismerjék.
Nittinger Gyulát azonnal előállították a 

főkapitányságra. Kihallgatása során azzal 
védekezett, nem követett el bűncselekményt, 
jóhiszeműen járt el, elszámolási viszonyban 
van azokkal az alkalmazottakkal, akik fel
jelentették.

Védekezését azonban nem fogadták el, 
letartóztatták és nyomban átadták az 
ügyészségnek.

Zeuner Frlda tragédiája
Zeuner Frida magántisztviselőnő rejtélyes 

halála ügyében a főkapitányság tovább folytatta 
a nyomozást. A 2.3 esztendős urileány holttestét 
szombaton délután, mint ismeretes, felboncol
ták és annak során

a gégében méreglerakódás nyomát fedezték 
feL

Erre a boncolást megszakították és elrendelték 
a holttestnek törvényszéki boncolását. A mé- 
legmnradvúnyokból bizonyos mennyiséget a 
vegyvizsgáló intézetbe küldtek annak megálla
pítására, hogy

milyen méreg volt a szervezetben és ho
gyan került az oda.

Hétfőn délelőtt történik meg a törvényszéki 
boncolás és ugyanakkor™ várja a rendőrség a 
vegyvizsgáló állomás jelentését is.

Március 12—25-ig

JUBILEUMI VÁSÁR

meglepően olcsó árakon:
Stylusos ás modern szobaberendezések
Garnitúrák, egyes bútordarabok, fotelek, székek, csillárok, 
szőnyegek, képek, dísztárgyak, antik órák, gobelinek, 
bútorszövetek és

nagymennyiságii szövetmaradékok

Vll., RÓZSA-UTCA 4.
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Nyolchetes kereszt
rejtvényünk jutalmai

Egy-egy táskagrnmofon egy egy tucat hang
lemezzel. tízszer . kát-két színházjegy, ötven 
Bnedcr-féie óriás illalszerdoboz, harminc üveg 
legfinomabb tokaji, tiz elegáns csavarás Írón 

Jókban. és végül értékes djszkölésü könyvsoro
zatok a Franklin Társulat kiadványaiból.

— Esős idő. Változóan borult meleg idő 
volt vasárnap. A langyos délelőtti napsü
tést az ebédutáni órákban kisebb eső vál
totta fel. A .Meteorológiai Intézet prognó
zisa: élénk déli és délnyugati szél várható. 
Nyugatról cső valószínű. Lényeges hővál
tozásra nincsen kilátás.

— Március 15-énck megünneplése. A Magyar 
Újságírók Egyesülőié, mint minden esztendő
ben, az idén is ünnepélyes keretek közölt üli 
meg március ló én a sajtószabadság ünnepét 
A sajtószabadságról szóló beszédet aZ egyesület 
vendége: Albrecht királyi herceg mondja, a Jó
kai serleggel a kezében. Az ünnepi vacsora este 
félkilcnckor kezdődik az Otthon Kör díszter
mében. .

A Hétfői Társaság március 12-iki Összejőve- 
leién márciusi ünnepélyt rendez, melynek ün
nepi szónoka Dési Géza dr. országgyűlési kép
viselő lesz

A Terézvárosi Ifjudeinokralák (Andrássy-ut 
12, 1.) fényes keretek közölt ünnepük meg már 
rilis ló iké ezidci évfordulóját, este 9 órai kéz 
deliéi. Az ünnepélyen beszédet mondanak Vá 
zson.vi János dr. és Bcnkő János Jenő; közre 
működnek l’ráger Éva lánciniivésznő, Grosman 
Vera cscllómflvésznő, Körmcndy-Kultner Mar
git és llerz Mihály énekművészek és Basa 
György és Sziklai László előadóművészek. Az 
ünnepségen vendégeket szívesen látnak.

— Agónlzál Sixtus pármai herceg: Oltó 
királyfit várják a betegágyhoz. Póriéból je
lentik: Vasárnap Sixtus pármai herceg álla
pota válságosra fordult és hekövetkezett az 
agónia. A 47 éves Sixtus herceg betegágyá
nál állundóan ott tartózkoidk az egész csa
lád, köztük Zita királyné is. Mára várjak 
Ottó királyfi megérkezését.

— Lefoglalt röplratok. Vasárnap az ügyész
ség utasítására a rendőrség lefoglalta az Ellen
zéki Textilmunkás cimü röpirat márciusi szá
mát, azonkívül Magyarország Dolgozó és Mun
kanélküli Munkássága című rftplratot.

— Növekedett a Prágai Tavaszi Vásár kiállí
tóinak száma. A március 11 tői 18-ig megtar
tandó Prágni Tavaszi Vásár kiálltóinak száma, 
mely 2847 céget foglal magába, 9.7 százalékkal 
szárnyalja túl a legutóbbi őszi vásár kiállítóit, 
:inH dMO uj- résztvevőt- jolent.' Külföldről 272 ki
állító cég jelentkezett.

—- Shwoy püspök n debreceni katolikusok 
gyűlésén. Debrecenből jelentik: A debreceni 
katolikus társadalom vasárnap nagygyűlésre 
jött össze, melyen Shwoy püspök tartott nagy
szabású előadást az aktuális katolikus egy
házi problémákról.

— Ujabb forduat a miskolci zálogházi pa
nama ügyében. Miskolcról jelentik: A város 
köz’igazgulási bizottságának holnapi ülésén in
dítványt tesznek a zálogházi panama ügyében 
és kérni fogják több tisztviselő felfüggesztései 
és ellenük u fegyelmi eljárás megindítását. 
A rendőri nyomozás Is ujabb adutokat állapí
tott meg az ügyben: a miskolci zálogházban 
befolyásos embereknek a zálogházba be nem 
tilt tárgyaira, főleg autókra és zongorákra, a 
tárgyak értékénél sokkal nagyobb kölcsönöket 
folyósítottak.

— Vert* gyermekfénykép a legszebb húsvéti 
ajándék!

Zálogcédulát,
srnnyst, czü»töt. brilllenst hihetetlen niauns áron veszek.
IvancKtc* ekszerUxtrt. KAkóvzt-ut 0. uám.

— Uj osztrák pénz kerül forgalomba. Pécs
ből jelentik: Az Innsbruckcr Nachrichten érte
sülése szerint Ausztriában rövidesen pénz
ügyi reformot hajtanak végre és uj %, 1 és
5 schillinges pénzjegyek kerülnek forgalomba.

Nem fuzionál a niészároslparlestlüet n 
hentesekével. A budapesti mészárosipartestület 
vasárnap közgyűlést tartott, amelyen arról 
kellett dönteni, hogy fuzionál-e az iparteslület 
a hcntcslpartestületlcl. A fuzlóellenes listát 
Kollár Gábor vezette, mig a fúzió hivei Koch 
Gyula hcntosipartcslületi elnököt jelölték. 
A választáson Kollár Gábor listája gvőrőtt s 
igjr a mészárosok nem fuzionálnak a hentesek 
(partéstületével.

— A Mjtnagykereskedők kbzgyűléae. A Buda 
pesti Sajt- és Vajnagykereskedök Egyesülete 
nagy érdeklődé amellett vasárnap tartotta 35-lk 
évi rendes közgyűlését, Rottcrsmann Leó elnök 
kereskedelmi tanácsos Ismertette az egyesület
nek az elmúlt évi működését. A közgyűlés ez
után megejtette a választást. Elnök maradt 
Rottcrsmann Leó. mig alclnökök Garat Pál és 
Ziveig Árpád, főtitkár Lactkó Sándor pénz
táros Schagrín Gyula lett-

— Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalommal Héczey Pál mngánkutató irodájá
hoz. Estcrházy-ulca 25. Telefon 345—60.

— Megnyitották a bécsi Árumlntavásáron a 
magyar csoport kiállítását. Pécsből idcntik: Ma 
délelőtt n bécsi .< rtimintavásáron nngvsa^mu 
közönség érdeklődése mellett megnyitották a 
magyar áruk khíllitásál is.

— Rcmekatahásu, mértékűién! férfiöltöny 40 
pengőért. Tavaszi diviilszövclckböl rendelhető 
remekszabásu férfiöltöny, vagy felöltő, több
szöri próbával elegáns kivitelben 40 pengőért* 
Minden öndlcsércttől tnrózkodunk. Megelég, 
elolt vevőink ezrei többet mondanak. Szolid és 
] ccsüictes kls'.ol,''.lá> a vevő megszerzése érdé- 
Ló. c;.l l.uhu-er> ,.kv t.i :m; Vállalat, Ferenc- 
körút 39, 1. emelet.

A főkapitányságon vasárnap folytatták a 
nyomozást Dekner István kereskedő felesé
gének följelentése ügyében. Dekner Istvánná 
följelentést tett ismeretlen tettesek ellen, 
akik

közjegyzői irodában egy Idegen nővel 
aláírattak az ő nevében váltókat és 
Iratokat, amelyekkel azután kiforgat
ták a vagyonából, két házrész-tulaj

donból.

A följelentés alapján a vizsgálóbíró ren
delkezésére a rendőrség házkutatást tartótl 
egy budapesti ügyvéd lakásán és azonkívül

tanúként kihallgatta Deknerék tanács
adóját, dr. Ilánlaky Zoltán ügyvédet.

A rendőri nyomozás vasárnapra arra 
megállapításra jutott, hogy

az asszony, aki a közjegyzői irodában 
a váltókra és okiratokra Dekner Ist-

a

A Pharmacía gyárban történt 
halálos robbanás a bíróság előtt

Strauss Imre vezérigazgatót ma vonja felelősségre 
a törvényszék

Érdekes bűnügyet tárgyal ma a büntető
törvényszék Krayzell-tanőcsa: Strauss Imre 
vezérigazgató áll a bíróság elé, hogy a 
Pharmacía gyógyszervegyészeti gyárban tör
tént

munkásszerencsétlenségről számot ad
jon.

Emlékezetes, hogy néhány hónappal ez
előtt megdöbbentő katasztrófa történt a 
gyár Dembinszky-utca 4. szám alatt lévő 
telepén. Egy nagyobb tartály felrobbant s 
az olt foglalatoskodó munkásokat

súlyosan megsebesítette a robbanás.
A szerencsétlenül járt munkások egyike pár

Mérték szerint divatos szövetmaradékokból 
mlndenfilt islndtn, rtmak axabáasal, kétaxarl próbával 

isrtioitsnvt v. letöltőt 30 
„VERSENYSZABÓSÁG“, Rottenbiller-utca 4/a, I. em.

— A mátyásföldi kommunista-nyomozás 
ujabb fejleményei. A mátyásföldi kapitány
ságon őrizetben tartják Ilirsch István ügy
nököt, Horváth András szobafestőt és öt. 
társukat, akik a koinmün alatt Sátoraljaúj
helyen kivégeztek egy ártatlan embert. 
Hirschékkel együtt a rendőrségre került 
egy sátoraljaújhelyi orvos. Ennek ugyanis 
nincs köze a gyilkossághoz, de most derült 
ki, hogy annakidején, mikor a kommunis
ták először kezdtek szervezkedni Magyar
országon, összeköttetésben állt velük s mint 
sorozó orvos bejuttatta a hadseregbe a 
kommunistákat. Vasárnap részletesen ki
hallgatták az orvost, aki tagadott. Ugyan
csak tagadnak a kivégzéssel gyanúsított 
Hirschék is. A nyomozás tovább folyik.

— öngyilkos lett az egri polgári Iskola 
Igazgatója. Egerből jelentik: Vasárnap este 
Ivanovícs Viktor, az egri polgári leányis
kola igazgatója házának padlásán felakasz
totta magát. Mire rátaláltak, halott volt. 
Az igazgató súlyos Idegbajban szenvedett, 
vulószinünek tartják, hoyg idegrohamában 
követte el az öngyilkosságot.

— Pártgyülés. A Független Kisgazdapárt 
vasárnap délelőtt tarlotla zászlóbontó nagy
gyűlését Győrött, a Lloyd-palola nagytermé
ben nagyszámú közönség jelenlétében. A gyű
lésen Eckhardt Tibor. Ulain Ferenc, Farkas 
Tibor és még többen szólallak fel és bírálták 
a kormány politikáját. A nagygyűlésen sem
miféle rendzavarás nem történt.

—A negyvenéves Lóránt ff y Zsuzsanna Egye
sület jubilárls ülése. A Lóránt ff y Zsuzsanna 
Egyesület, a magyar református nők legna
gyobb társadalmi szervezete, vasárnap ünne
pelte fennállásának 40. évfordulóját. A Kálvin
iért templomban tartott hálaadó istentisztelet 
után folyt le a jubileumi közgyűlés, amelyen 
Szászy Béláné elnöki megnyitója után több 
felszólalás ismertette az egyesület karitatív 
működését

— Halálra gázolt a> autó egy kilencéves 
fiút. Kunszentmlklósról jelentik: Bagi Sándor 
9 éses fiú fölugrott a vasútállomásra haladó 
társas gépkocsira. Ugrás közben elcsúszott és 
n kerekek alá került, amelyek n fején mentek 
keresztül. A szerencsétlen gyerek a helyszínen 
meghalt.

— Szabadlábra helyezték a tiltott műtéttel 
vádolt orvosnőt. Szerencsről jelentik: Rövid 
idővel ezelőtt tiltott műtétek gynnujn miatt le
tartóztatták dr. Engel Ilona fiatal szerencsi 
orvosnőt. A vádlanács most szabadlábra he
lyezte az orvosnőt, a nyomozás azonban to- 
váb’> folyik ez ügyben.

— Ha Jól és olcsón akar ruházkodnl, keresse 
f 1 a ..Divatszabőságot". Erzsébel-körut 1, I. 
cm., ahol elegáns férfiöltönyöket, vagy felöltő
ket mérték után rende’hcl kétszeri próbával 40 
»'•* 50 «•.<• *?ő<’rt. n Ic.- li- •;ofj»,'b - -öv. 'ckből és 
szabással. Garancia 49 <v óta fennálló, közis

mert ét megbízható cég.

vánné nevét irta, Alexander Albertné 
volt, 

akinek a neve különféle bűnügyekkel és 
botrányokkal ka|>csolatban már sokgt sze
repelt a nyilvánosság tlőtt és akit mint 
„szép Alexandernét” ismer az újságolvasó 
publikum.

Alexander Albertnét kihallgatták a rend
őrségen, ahol jóhiszeműségével védekezett, 
de a terhelő adatok alapján vasárnap

közokirat- és magánoklrathamlsltás 
miatt előzetes letartóztatásba helyezték.
Az ügy ezzel még nem fejeződött be, a 

vizsgálat tovább folyik és
lehet, hogy ujabb letartóztatásokra 

kerül sor,
mert a rendőrség tisztázni akarja, miféle 
bűnszövetkezet manipulált Dckncrné va
gyona körül.

nap múlva belehalt sebeibe.
A királyi ügyészség
egyrendbeii gondatlanságból okozott 
emberölés és többrendbeli gondatlan

ságból elkövetett testisértés 
címén emelt vádat Strauss Imre, a Pharma- 
cia vezérigazgatója ellen, aki a váddal szem
ben ártatlanságát hangoztatta s elhárította 
magáról a felelősséget.

Ilyen előzmények után 
tűzték ki a mai tárgyalást, 

amelyen számos munkást s a gyár több al
kalmazottját fogja kihallgatni a törvény
szék.

— Fey alkancellár és Starhemberg herceg 
Birrgenlandban. Szombathelyről jelentik: 
Vasárnap délelőtt az Ausztriához csatolt 
Felsőpülya községbe érkezett Fey alkancel- 
lár és Starhemberg herceg. Fey és Starhem- 
berg először is szemlét tartottak az előttük 
elvonuló Heimwehr-csapatok felett. Ezután 
meghallgatták a csapatvezetők jelentéseit, 
majd a járásbíróság erkélyéről köszönetét 
mondtak azért, mert Burgcnland lakossága 
a zavargások idején nyugodtan és kitűnően 
viselkedett.

— Az ujdlósgyőri gyilkos öngyilkossági 
kísérlete, iskolcről jelentik: Fabu Péter ar
tista, aki meggyilkolta a kirabolta Kovács 
Gyula ujdiósgyörl cukrászt, vasárnap éj
szaka a miskolci ügyészség fogházban lévő 
cellájában öngyilkosságot kísérelt meg. Evő
kanalát a fűtőtesten megélesitette és azzal 
felvágta a balkarja ütőerejét. Eszméletlenül 
vértócsában találták meg. Súlyos állapotban 
a rabkórházba vitték.

— Helyszíni közvetítést ad a rádió az osz
tálysorsjáték holnapi, keddi befejező húzásáról 
Vilmos csáazár-ut 36—38. szám alatt a Pénz
intézeti Központ húzás! terméből, óriási az ér
deklődés ugyanis az egész országban a J49 óra
kor kezdődő utolsó húzások iránt, mert a 
szenzációs 300.000 pengő jutalom ekkor kerül 
eldöntésre.

— Ha betegség gyötri, arra legyen gondja, 
Egmándlval emésztéséi mindig rendben 

(tartsa!
— Nagy tűz pusztított a Pétcrhegyen. Va

sárnap este az Óbuda szomszédságában lévő 
Péterbegyen másfél hold területen kigyulladt 
a fü és a facsemeték. A tűzoltók egy órai 
megfeszített munkával oltották el a tüzet. A 
vizsgálat megindult.

— Vasárnap letartóztatták Stavlsky boksz- 
hajnok-tcstörét. Pártéból jelentik. A vizsgáló
bíró vasárnap orgazdaság elmén letartóztatta 
Neimen Ismert francia bokszbajnokot, Sta- 
visky személyi testőrét és két zálogházi be
csüst. E héten ujabb szenzációs letartóztatá
sokat várnak a nagy panamabotrányban.

— A Petőfi Társaság ünnepi ülése. A Petőfi 
Tár saság vasárnap délelőtt az Akadémia dísz
termében tartotta ezévi ünnepi nagygyűlését, 
amelyen József és József Férce főhercegek to
vábbá Muszáj Aladár főpolgármester és sok 
más előkelőség jelent meg. Szász Károly és 
Pékár Gyula tartoltak magasszinvonaju . elő
adást. A nagygyűlés után a Dunapalotábap 
bankett volt, amelyen József Ferenc királyi 
herceg lelkesítő szavai ulán Bónyi Adorján 
mondott ünnepi beszédet, kezében a Petőfl- 
serlcggel.

— Olcsón éa jól «k«r ruházkodnl? Akkor ke
resse fel a Versenyszabóságot. Rottenbiller-utca 
t’a, I. cm., hol mérték szerint felöltőt él öl- 
tönyt már 30 P-érl készítenek.

— A.anyhnju baba? Akarja, hogy igy becéz
zék? Használja a Hyrogéncs „Fcketcfcjü Shani- 
poont"j V

Lángokban áll 
egyik legszebb francia 

templom
Páris, március 11.

( A Hétfői Napló tudósítójának telefon jel ön
tése.) Katasztrofális óriás tűz híre érkezett 
Rouenból. A Satut Nicaise templomban, ame
lyét a XIIL és XIV. században építettek és 
amely a 1 égsz ebi) francia templomok közé
tartozott, >

vasárnapra virradó éjszaka tűz ütött ki.
A rohamosan terjedő lángok egymásután 
pusztították el a templom belső berendezését, 
kórusát,, gyönyörű orgonáját, a világhírű 
templomablakokat és a harangiornvot.

A templom a város legsűrűbben beépített 
részében áll, ugys hogy a tűzoltóság egész éj
szakán át tartó emberfeletti munkával tudta 
csak a környező házakat megmenteni.

A tűz még mindig tombol és a kár eddig 
felbecsülhetetlen.

Minden valószínűség szerint gyújtogatás okozta 
a tüzvcszedelmci.

— Kónyái Elemér vasárnap hirtelen meg
halt. A pesti bohémvilág egy népszerű, ked
ves tagját veszítette el vasárnap: Kónyái 

. Elemér 52 esztendős korában meghalt Az 
i elegáns, markánsarcu Kónyái Elemért jól 
ismerték a pesti társaságokban, klubokban. 
Éveken keresztül csaknem mindennapos lá
togatója volt az Otthon írók és Hírlapírók 
Klubjának,' a Fészek Klubnak. Régebben az 
IBUSz tisztviselője volt, legutóbb pedig az 

■ Újság szerkesztőségének titkára. Néhány 
nappal ezelőtt az Újság szerkesztőségében 
hirtelen rosszul lett s a Pár ̂ '-szanatóriumba 
szállították. Vasárnap hirtelen támadt szív. 
-győngeség megölte. Halálát hozzátartozói, 
sok jóbarátja és ismerőse gyászolják. Te-, 
metéséröl ma, hétfőn történik intézkedés.

— Svájci Mintavásár Baselben. Svájc, mely-* 
nek termelése főképpen exportra van beállítva, 
az ezévi bascli vásárt a leggondosabban készíti 
elő. A svájci ipar ezen hatalmas mintakiállltása 

1 — melyet április 7—17-ike között rendeznek 
-meg — tehát nagy nemzetközi érdeklődésre 
tarthat számot, A vásár magyarországi képvi
seletei: a Svájci Főkonzulátus (IX., Szvetenay- 
utca 21) és a Magyar Kereskedelmi Kamara 
Svájc részére (V., Gróf Vigyázó Fcrenc-u. .8.) az 

'érdeklődőknek szívesen adnak bővebb felvilá
gosítást.

— Gázolt és továbbrobogott az autó. A 
Lánchid-utca 12. szám előtt vasárnap egy 
magánautomobil elgázolta Urbán József 26 
éves pincért. A gázolás után a gépkocsi 
tovább rg^ogott, Urbán súlyos sérülésekkel 

• maradt uz utcán. A rendőrség nyopiozást 
- indított a gázoló autó vezetőjének felkuta- 
, fására.

KF I A A sötétzöld kövtl, német IL R«CI V Üo ív II nemesi koronával 

arany pecsétgyűrű
KAlvintér és Lónyay ucca sarkán. Kérem a becsületes mer- 
talál, t 50 pengő jutalom ellenében Stelner, Ráday ucca 12. 
átadni szíveskedjék.

— Nagy tűz egy zemplénmegyei községben. 
Sátoraljaújhelyről jelentik: Vasárnapra virra
dó éjjel a Sátoraljaújhely közelében lévő Ká
rolyfalva községben nagy tűzvész pusztított. A 
sátoraljaújhelyi tűzoltók csak órákon át tartó 
munka után tudták lokalizálni a tüzet. Tizen
négy gazdasági épület leégett

— Rozgonyinál 3 fénykép 8 P, Kalvin-tér 5.
— Nyilatkozat. Mindenkinek tudomására ho- . 

zom, hogy Kleineisel András 19 éves fiam há
zamból' eltávozott és semmiféle anyagi vagy er« 
kölcsi felelősséget érte nem vállalatok. 1934; 
március 10. Kleineisel József, Soroksár.

— Protestáns diákok szegedi vándorgyűlése. 
Szegedről jelentik: Az Országos Magyar Pro<- 
tcstáns Diákszövetség Szegeden vándorgyűlést, 
tartott, amelyen Somos Elemér dr. az állásta
lan diplomások helyzetéről, Makog Miklós a 
protestáns diákság hivatásáról beszélt.

Ha jól és olcsón akar 
ruházkodnl,

akkor keresse fel a „Divat urlezabó- 
ság"-ot Erzsébet-körút t. I em., ahol 
mérték után rendelhet remek szabású 
férfiöltönyt vagy felöltőt kétszeri pró
bával 40 és 80 pengőért legújabb 

divatszövetelnkböl.

— A szem látási képességei. Az emberi szerve* 
zet legtökéletesebb és éppen ezért legérzéke
nyebb szerve a szem. A szem látási képessége 
Igen tág határok között mozog. A szem alkal
mazkodik a pupillán behatoló fény mennyisé
géhez, ha ez lassan-fokról-fokra változik. Ha 
egy sötét szobában egy soklángu csillárt egy
szerre kapcsolunk be, szinte fájdalmat érzünk, 
ha azonban az egyes izzókat fokozatosan, 
egyenként hozzuk izzásba és ezáltal időt adunk 
a szemnek az alkalmazkodásra, ez minden ká
ros utóhatás nélkül megy végbe. Ezért kell 
úgy a természetes, mint a mesterséges megvilá
gításnál erős fényhatások és mély árnyékok 
cgymásmellettiségét kerülnünk.

— A Gólya Aruház kirakatai megint telistele 
vannak választékosán szép, uj árukkal. És még 
az áraki! Újabbak és olcsóbbak a megszokott
nál is. A Gólya Áruházban egyéni a kiszolgá
lás és mindenkit jó tanáccsal látnak el az ára 
kiválasztásánál

— Székrekedés különböző bajok okozója. 
Könnyebhűlést. valamint rendszeres székletet 
biztosit u Darrnoi hashajt ócsokoládé. Minden 
csomagon Da/tMl felírássaL Utánzatokat utiu 
siUoa viaszt.
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I.
Londonból írják a Klsnaplónak: Szé

chenyi László gróf, Magyarország londoni 
követe, a követség palotájában zeneestélyt 
adott. Az est főszereplője Ticharlch Zdenka, 
w Londonban időző magyar zongoramű
vésznő volt.

II.
A vasárnapi lapok házasságrovatában je

lent meg ez a hir: Filótás Lily és Tamás H. 
István Budapesten házasságot kötöttek. 
'A hírt csak a nagyközönségnek szánták, 
a társasági benfentesek már régen tudnak 
jóla, hogy Filótás Lily, a rádió népszerű és 
kedves szpikernője, Filótás ezredes lánya, 
feleségül ment egy szimpátikus úrhoz, Ta
más H. István bankfötisztviselőhöz. A nagy 
nyilvánosság előtt azonban titokban maradt 
a dolog, a fiatal házasok továbbra is külön 
laktak, de most hivatalosan is bejelentették 
a házasságot és megindulhat a gratulációk 
'áradata. Nem is fog elmaradni!

III.
A színigazgatók tegnapelőtt délután ülést 

tartottak, amelyen elhatározták a helyárak 
Irszállitását. Ugyanezen a napon este az 
egyik budapesti szinház pénztáránál egy 
néző amiatt elégedetlenkedett, hogy túlsá
gosan olcsóak a helyárakl

Andrásig Géza gróf volt ez a néző, aki a 
tehetséges Kellér Dezső és Sallay—Darvai 
zenés vigjátéka, a Dr. Jazz előadására vál
tott jegyet a Bethlentéri Színpad pénztá
ránál.

— Kérem a legdrágább jegyet — mon
dotta.

— Tessék, — felelte a pénztárosnő — 
5 pengő és 40 fillér.

Az örökifjú Andrássy Géza elmosolyo
dott:

Az nekem nem jó. Nálam a színházi 
szórakozás nyolc pengővel van beállítva. 
'De nem baj, majd segítünk a dolgon.

És utólérhetetlen finomsággal átnyújtott 
o jegy árán felül két pengőt a pénztáros
nak, kettőt a portásnak és kettőt a fegy- 
szedőnőnek.

íme: egy színházi mecénás.

IV.
Silbiger Boriska, a csodálatos képességű 

grafológusnő számára aranyviaszból készült 
pecsétes levelet hozott a posta. Indiából 
jött a levél, Bahadur maharadzsája küldte. 
A mesés gazdagságú rádzsa meginvitálta 
Silbiger Boriskát egy esztendőre Indiába. 
Csábító az ajánlat... A Silbiger-rajongók 
között gyorsan híre ment a dolognak s az
óta tucatjával kapja a leveleket: Silbiger, 
ne hagyd itt híveidet!.. a

V.
.4 Neutyork müvészszobá jóban tegnap 

írókból és újságírókból álló, zártkörű kis 
társaság előtt produkálta magát a Párisién 
Grill nagy attrakciójának, a fekete Garbó
nak kísérője, a remek néger zongorista.

VI.
Vasárnap, március 18-án érdekes vendég 

jön Budapestre: Eckerton ezredes, a világ
hírű Himalája-kutató. Repülőgépen érke
zik. Másnap, hétfőn a Tiszti Kaszinóban 
előadást tart híres Mount-Everest-éxpedi- 
ciójáról. Eckerton ezredes, aki a legelőke
lőbb angol társaság tagja, Budapesten a 
Nemzetközi Klub vendége lesz. Előadását 
meghallgatja Auguszta főhercegnő és József 
főherceg, a kormányzó pedig audiencián 
fogadja.

VII.
Vasárnap délután félkettőkor, amikor 

Gömbös Gyula a bécsi gyorssal Róma felé 
indult, a búcsúztatáson megjelent közönséq 
nagy érdeklődéssel látta, hogy a vonatnak 
érdekes utasa van: ugyanezzel a vonattal 
indult el Budapestről Müller Mária, a ki
váló operaénekesnő, aki most nálunk az 
c. ‘x-.. lépett fel óriási sikerrel.

VIII.
A Lipótvárosi Kaszinó jelölőbizottsága 

szombaton délután tartotta ülését, amelyen 
összeállította a kaszinó tisztikarának és vá
lasztmányának hivatalos listáját. A hivata
los lista jelöltjei igy következnek: Elnök: 
Ruszt József udvari tanácsos, elnökhelyet
tes: Dési Géza képviselő, alelnökök: Fá
bián Lajos kormányfőtanácsos, Gyöngyösig 
József ügyvéd, Ráskay Dezső professzor. 
Vasárnap tartják a választógyülést. Egy kis 
ellenzék is akadt, amely gazdasági párt 
néven szervezkedik, ez külön listával indul.

IX.

A szuverén máltai lovagrend két uj ma
gyar tagot avatott: orczi Orczy Gyula kor
mány főtnácsost és hernádvécsei Vécsey Ta
más földbirtokost.

X.
Mához egy hétre, hétfőn este a MAC 

láncversenyt rendez a Hungária-szdllóban. 
Tangó, keringő, boszton, fox és csárdás sze
repel a versenyszámok között. Előkelő 
zsűri ítélkezik a versenyzők fölött.

Bölcs tanácsra aki hallgat: 
Nem hord mást, csak Okmatalpat.

Kérjen cipészétől Pa Ima Okma talpalást /

Boxtréner és parkettáncos 
*. x .x u véres botránya A tréner egy táncosnő J
felkérésére megtámadta és leütötte a gyanútlan artistát

Izgalmas botrány színhelye volt az elmúlt 
reggel a körúti múvész-kávéház. Látszólag vá
ratlanul, minden előzetes szóváltás nélkül rob
bant ki a súlyos inzultus, ami pillanatok alatt 
úgyszólván

teljesen feldúlta az egész helyiség rendjét.
Az asztalok mellöl riadtan ugráltak fel az em
berek, mindenfelől kiáltozások hangzottak és 
izgatottan rohantak az étteremhez vezető lép
csőhöz, ahol ekkor már szinte

eszméletlenül feküdt egy szmokingos, ma
gas .szőke fiatalember, akinek szájából 

szivárgott a vér.
A sajnálatos eset részletei ezek:

Szidon Imre volt gyógyszerészgyakornok, 
mint rendező és parkettáncos működött az 
egyik nagymezőutcai szórakozóhelyen. Az éj
szaka folyamán — műsor közben — valami 
differenciája támadt Baklanoff Ica artistanő
vel. A veszekedő felek a legsúlyosabb sértések 
pergőtüzét zuditották egymásra. A kis varieté 
alkalmazottai és zenészei igyekeztek a közön
ség előtt lejátszódó veszekedést simán elin
tézni, de a békéltetés nem sikerült, sőt a tán
cosnő részéről elhangzott fösértésre

■ parkettáncos tetlegességgel válaszolt: 
arculütötte a sőt, aki sírva rohant ki a he

lyiségből.
— Ezt még maga súlyosan megkeserüli! — 
mondottá Baklanoff Ica, nki

azonnal telefonált box-tréner ismerősének.
A megvert artistanő zokogva panaszolta el a

Sikkasztott a vőlegény, mert pénz 
kellett kártyára és lóversenyre 

Menyasszonyával akarta kifizettetni a kárt, de 
a menyasszony nem fizetett:

Vasárnap egy jól öltözött fiatalembert ál
lítottak elő a főkapitányság bűnügyi osz
tályára, Gesztesi Béla 29 éves magántiszt
viselőt, akit sikkasztás miatt jelentettek 
fel.

Gesztesi Béla a Fuchs Emil Vaskereske
delmi RT. tisztviselője volt. Már régen áll 
a cég szolgálatában,

bizalmi munkát teljesített, 
elszámolásokat kezelt és pénzeket inkasz- 
szált.

Nemrégiben
rovancsolást tartott a cég

és ekkor hiányokat fedeztek fel, ötezer pen
gő. hiányt mutatott a pénztárállomány. Át
nézték a könyveket, átvizsgálták az elszá
molásokat és az a gyanú merült fel, hogy

Gesztesi Béla sikkasztott.
Vallatőra fogták és a fiatalember rövide-

— Hirtelen meghalt a Royal-szállóban 
egy malomtulajdonos. Vasárnap délelőtt a 
Royal-szállóbeli szobájában öltözködés köz
ben hirtelen rosszul lett és összeesett Kep- 
pich Emil 60 esztendős sümegi malomtu
lajdonos. Mire a mentők kiérkeztek, az 
idős ur már halóit volt. Halálának okát 
eddig nem tudták megállapitani. Ezért a 
rendőrség elrendelte a holttest fclboncolá- 
sát. A halottat a törvényszéki orvostani in
tézetbe szállították.

— Márkus Alfréd és a boxtréner véres 
átférje ■ tábla előtt. A budapesti ítélőtábla 
ma, hétfőn tárgyalja Grosz Miklós boxlré- 
ner bünperét. Tavaly tavasszal történt, hogy 
a Dunakorzón heves szóváltás után súlyo
san inzultálta Márkus Alfréd zeneszerzőt, 
akit vértől borítva szállitottak lakására. A 
büntetötörvényszék Groszt kéthónapi fog
házra ítélte. Fellebbezés folytán ma foglal
kozik a dunapurti véres afférral a tábla 
MW twicM. ____ _ ___

cl ICözfrúzfcpLSélők- áru.cLáiban.1
— Halálozás Vasárnap hajnalban, hosszú 

szenvedés után 64 éves korában elhunyt Heller 
Lajos ny. magyar államvasuli főfelügyelő. Tisz- 
taéletü, igaz ember tiint el vele az élők sorá
ból, aki széles tudóssal, nagy képzettséggel szá
mos alkalommal képviselte külföldi konferen
ciákon is a magyar államvasutakat és hivatali 
pólyáján mint osztályfőnök is. mindenki elis
merése és szeretető mellett végezte eredményes 
munkáját. Az elhunytban Vér György hírlapíró 
kollégánk édesapjól gyászolja. Kedden délelőtt 
kisérik el utolsó útjára a rákoskeresztúri te
metőbe.

hivatásos boxolónak a rajta esett sérelmeket.
— Légy türelemmel — válaszolt a tréner — 

azonnal ott leszek és rendet csinálok.
Mire azonban felöltözött és a mulatóhelyre 

ment, záróra következett. A Nagyraező-ucából 
a kávéházba rohant, ahol Baklanoff Ica és tár
sasága türelmetlenül várta. Szidon Imre par
kettáncos még nem érkezett meg. Alig telt el 
azonban néhány perc, szerencsétlenségére meg
érkezett a mit sem sejtő fiatalember.

— Itt jön az a komisz fráter, aki engem 
megütött — mondotta Baklanoff Ica.

Erre a boxmester felpattant az asztaltól és 
útját állta a meglepett artistának.

— Hogy merte maga megütni ezt a hölgyet?!
— Nem volt az olyan komoly sérelem — vé

dekezett a parkettáncos, aki már távozni is 
szeretett volna, de ebben a pillanatban a pro
fesszionista boxoló

olyan hatalmas pofont mért le a szeren
csétlen ember arcára, hogy rögtön össze
esett. Néhány másodperc múlva nagynehe- 
zen feltápászkodott Szidon Imre, akit ■ tré
ner ekkor ismét arculütött, úgy, hogy vé

resen terült el.
Az artista leütésének hire gyorsan eljutott a 
müvészszobában szórakozó szaktársakhoz, kik 
kiszaladtak és bele akartak avatkezni a csúnya 
afférba, de -a tömeges verekedésnek elejét véfftT 
a kávéház személyzete.

Az inzultált artista feljelentést lelt a box
tréner ellen.

a vőlegényt letartóztatták 
sen beismerte, hogy hozzányúlt a rábízott 
pénzhez,

a sikkasztott pénz kártyán és lóverse
nyen úszott el.

— Ne jelentsenek fel — mondotta, — 
majd megpróbálom rendezni a dolgot.

— Hogyan akarja rendezni? — kérdez
ték.

— Kérem szépen, én vőlegény vagyok, 
a menyasszonyom és a hozzátartozóim

megtérítik majd a kárt . . .
Ezt mondotta Gesztesi, de a menyasz 

szonya és a hozzátartozói nem igy gondol
koztak, nem voltak hajlandók belemenni 
a játékba és nem fizettek. A vállalat erre 
dr. Lénárt Béla ügyvéd utján

bűnvádi feljelentést tett a rendőrségen. 
Gesztesit vasárnap előállították és sikkasz
tás miatt előzetes letartóztatásba helyezték.

Remekszabásu
mértékutáni férfiöltöny 40 pengőért!

Tavaszt divatsrövetekből rendelhető remekszabásu férfiöltöny vagy felöltő 
többszöri próbával elegáns kivitelben 40 pengőért. Minden öndlcsérettöl tar
tózkodunk. Megelégedett vevőink ezrei többet mondanak! Szolid és becsületes 
kiszolgálás a vevő megszerzése érdekében.
,Ruhakereskedelmi Vállalat, Ferent-Mrai SS. Z «m>

— Meglopták Spenczer Eleonórát, a Bu
dapesten Időző newyorkl zongoraművész
nőt. Vasárnap éjszaka megjelent a főkapi
tányság központi ügyeletén Spenczer Eleo
nóra, a Budapesten időző newyorki zon
goraművésznő, aki lopás címén tett följe
lentést. A művésznő, aki a Hungária-szíü-' 
lóban lakik, följelentésében előadta, hogfl 
lakásáról a Zeneakadémiára igyekezett
gyalogosan és útközben retiküljéböl eltűnt 
piros bőrtárcája. Az a gyanúja, hogy a tárt 
cát, amelyben pár pengő készpénz, azonkí
vül családi fényképek és levelek voltak* 
valaki kiemelhette a retikülböl. A rendőr
ség megindította a vizsgálatot.

—- Elfogtak két szőnyegneppert. Rosen-* 
berg Jenő 26 éves kereskedösegéd és Dia* 
mant Oszkár 30 éves ügynök mostanában! 
szőnyegkereskedéssel foglalkoztak. Több 
följelentés érkezett ellenük, hogy vevőiket 
becsapták, közönséges szőnyegeket mint 
perzsaszőnyeget adtak el, amit a rendőrség 
műnyelvén neppelésnek mondanak. Rosem 
berget és Diamantot a rendőrség csalás 
gyanúja miatt letartóztatta.

— Országos vadászkongresszus. Illetékes 
helyről azt az értesítést kaptuk, hogy a magyar 
vadászok 28.000 lelket számláló népe áprilist 
22-ikén, Budapesten, a régi képviselőházban, 
országos értekezletre gyűl össze, hogy a gazda
sági válság folytán támadt mostoha helyzetét 
és kívánságait megvitassa s azokra orvoslást 
keressen. A kongresszus kezdetét és tárgysoro
zatát a jövő hó folyamán közöljük olvasóinkkal.

— Kérelem a gázfogyasztó közönséghez! A 
gáztarifareform keresztülvitele érdekében szük
ségessé vált bizonyos statisztikai adatok össze
gyűjtése. Ez az adatgyűjtés kiterjed a fogyasz
tók foglalkozására, a fogyasztás időtartamára, 
a lakás nagyságára, a fogyasztókészülékek faj
táira, sfb. — Az adatok nagyrészét csakis <« 
fogyasztás helyén tudjuk megbízhatóan össze
gyűjteni. — Kérjük ezért a főváros gázfogyasztó 
közönségét, hogy arcképes igazolvánnyal ellátott 
alkalmazottatokat az összeirás és adatgyűjtés 
munkájában támogatni szíveskedjek, mert ex 
az összeírás az alapja egy uj, egészséges tarifa- 
reformnak, s igy a gázfogyasztó közönség ér-,, 
oeke, hogy az adatgyűjtés munkája mielőbb 
megtörténjék. Budapest Székesfőváros Gázmüvei.

— Tűz a Nyugati-pályaudvaron. Vasárnap 
hajnalban három óra tájban a Nyugati-pálya
udvar egyik raktárhelyiségében tűz keletkezett. 
Az V. és VII. kerületi őrségek vonultak ki a 
raktártüzhöz és mintegy félórai munka után 
sikerült a tüzet eloltani. A raktárban különböző 
faanyagok égtek. A tűz keletkezésének okát 
még nem sikerült megállapitani.

— Betörők a vendéglőben. Szombaton éjszaka 
ismeretlen tettesek falbontás utján behatollak. 
Grünfeld Ernő Orczy-ut 34. alatti vendéglőjébe 
és onnan nagymennyiségű italt és étclnemüeket 
vittek el. A betörök kézrckerilésére a nyomozás 
megindult.

— Vidéken hajszolják a bélyeghamlsitók 
bűntársait. Pár héttel ezelőtt a főkapitányság 
bélyeghamisitó társaságot leplezett le, amely 
nagymennyiségű lemosott bélyeget értékesített. 
Időközben megállapították, hogy a társaságnak1 
vidéken is voltak emberei és az ország külön
böző helyein ugyancsak forgalomba hoztak le
mosott bélyegeket. A nyomozást ennek alapján 
a vidéki városokra is kiterjesztették és remélik, 
hogy rövidesen kézrekerül a társaság vala
mennyi ügynöke.

— Egy fiatal üzletvezető rejtélyes halála. 
Rass János 29 éves üzletvezető három nappal 
ezelőtt hirtelen rosszul lett lakásán és vesebán- 
talmakról panaszkodott. Orvost hívlak hozzá, 
□ kinek intézkedésére a Charité polikiinikára 
szállították. Itt Rass szombaton éjszaka meg
halt. A rendőrség elrendelte a holttest fölhon* 
colását, mert az a föltevés alakult ki, hogy a 
fiatalember halálát belső elvérzés okozta. A' 
törvényszéki orvostani intézetbe szállították a 
halottat.

— A kereskedelmi utazók és ügynökök az 
egyesületi éleiért. Az Alkalmazottak, Kereske
delmi Utazók és ügynökök Országos Egyesülete 
vasárnap délelőtt népes lagértckczletet tartott. 
Maycr Samu elnöki megnyitója utón dr. Vértes 
József, az egyesület ügyésze az utazók és ügy
nökök problémáit ismertette, majd azt hangoz
tatta, hogy a mai idők kívánalmainak teljes 
mértékben megfelel a politikától teljesen ment 
egyesület működése. Számos felszólaló ezután 
az egyesületi élet intenzívvé tételét követelte.

— Előadás a cionizmusról. Vasárnap délelőtt 
a Magyar Cionista Szövetség dísztermében érde
kes előadást tartott a cionizmusról Bencion 
Mossinson dr., a telavivi héber gimnázium igaz
gatója, aki egvben a pnlcsztinai héber iskola- 
rendszer vezetője is. Miklós Gyula dr. bevezető 
szavai után az előadó is nerlette a Palesztina- 
problémát A németnyelvű előadást szépszámú 
közönség hallgatta végig.
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G A A L FRANCISKA 

két jitakátiura moMtlyog a pesti járóke
lőkre. Az egyiken: felborzolt vörös hajko- 
ronából klragycgó. villanó kék szemek és 
az arc elé tartott kampódra görbült, vö
rösre lakkozott kűrinők hirdetik a Vígszín
ház újdonságát, • Vörös breátát K őrrel- 
letiUI jnritete egy masnis, rövid szoknyás, 
mstrózbluzoa khftusy játék tronsbMévnl 
fujjn ii marsai: „Be a mor.lhu!”

lüi egyáltalában beszélni lehet a Nzinház 
és a mozi harcáról, amdy a fcengosfUm 
kezdete óta éppen a színház részéről kö
vetelt áklvzatolűil, akkor Gaál Franci két 
egyidejű pesti szerepléséit ítélni tehet a 
harc végső kimenetelére, ki kelj mondani: 
he Igy tort, a mozi győz, éppúgy, mint 
ifiben az esetben. Mert Ismerjük be, a 
nagyszerű és ki Itt nő szhióarnő, aki inkádén 
porelUJáfam tehetség, akinek szia káli 
sez-appealjc sotiasesu tévesztette el a ha
tást, sokkal kevésbé vonzza a Maga élé 
alakjában u publikumot, mJnt folograflkits 
mása olt a niozttcpedőn.

Valijuk be; uz árnyék legyőzte az élő 
test varázsát. Ez azonban nem véletlen, 
csak furcsa, hogy éppen az okos Francis
kával történik eme ominózus esek Gaál 
Franciska, aki egy egész drűrnabirúlő bi
zottság eszével, »ztnpudlsmcretéve! és ősz- [ 
főnével Bél, akkor, unitkor durabot kell f 
klválaszinnlu a magú számára, nagyot < 
tévedett akkor, amikor azt hitte, hogy ’ 
egy burlcs/.kkoiuikuiara épült, egyébként 
teljesen lélektelen színdarabon keresz
tül csak művészete, átütő egyénisége 
megnyerheti a csatát, a pénz, a technika, 
• tehetség hármas nagyhatalmával szem
ben, amely a €slbl filmjét életrehazta. 
Tudjak, hogy er. fáj Gaál Franciskának, 
mert Gaál Franciska a színpadé, mert Gaál . 
Franciska elsősorban színésznő.

I

Választott bíróság fog dönteni afölött, 
hogy Kertész Dezső hol játsszon március 
24-tők a Fővárosi Opcrettszwházban-e, 
ahová régi szerződése köti, vagy az And- 
rássyuti Színház Mj operettjében, ahova ké
sőbb kötött szerződése kötelezi.

lleltai Jenő, a Magyar Szinház igazgatója 
dolgozza át magyarra „A nagyhercegnő és 
a pincér" cimü Savoir-darab operett válto
zatát — a konkurrens szinház, a Vtgszín- 
I áz számára.

Maróth Anole mm gora- és clőadómatlncja 
március 18-án, vasárnap délelőtt lesz a Bel
városi Színházban, ahol a bevezetőt Szép Ernő 
mondja, feliéj) Beregi Oszkár fa.

Kérem, oan c hely szivében? — ctound fe- 
’ent meg egy fiatal, tehetséges zeneszerzőnek, 
K. Katona Györgynek finom és hangulatos 
tangója, amelyet Németország számára sláger
honoráriumért lekötöttek.

Hétfőn esti előadás keretében játsszák az 
'j Thália Bábel cimü produkcióját.

A Vígszínház rövid vendégszereplésre a Jo- 
sejstüdter Theaterrel tárgyal — egyelőre még 
eredménytelenül.

Mailófcvzfcrtfnyo" « Parlangvasut

Amikor a szerző nem nyúlhat 
ahhoz a 2506 dollárhoz, amely né
vén fekszik a Wiener Bankvereln 
számláján - Érdekes per Jón S. 

Vajda és Hans Bartsch 
között a törvényszéken

Rendkívül írdelíCT színházi peri tárgyalt | film jog. Az amerikai magynr menedzser 
szombaton a törvényszék egyik tanácsa. I *2500 dollárt küldött Budapestre, amely re- 
John S. Vajda amerikai állampolgár kép-(gén itt fekszik a Wiener Banknereinben.

Kálmán Imre Ur<l«Blova.«n»k pr6b.il 
étfőn kezdődnek meg a Király Színház

ban, ahol ragyogó szereposztásban készül
nek a nagy Kálmán-premierre.

PPEiniC^UTMl
fital cd vár vány. Ha Gerhart Hauptmann 

nem irta volna meg előbb a „Naplemente 
elüti" cimü darabját, amelyben az őszi szi
várvány fájdalmas ragyogással tündököl az

viseletében dr. Sugár Ferenc ügyvéd pe
relte Révész Ferenc színpadi ügynököt, 
Hans Bartsch amerikai menedzsert, Pa
lástiig Irén férjét és Faragó Sándort, az e 
héten szinrekörülő Barlangvasul szerzőjét. 
John Vajda keresete szerint 2500 dollárért ' 
megvásárolta a Barlangvasut filmjogát, en
nek dacára Révész Ferenc színpadi kiadó 
Faragó Sándor közbenjöttével 4500 dol
lárért ismét

eladta ugyanazt a filmjogot Hans 
Bartachnak.

A bíróságon azután rendkívül érdekes rész
letek bontakoztak ki ebből a furcsa perből, 
amely egyúttal rávilágít arra is, hogy akár 
John Vajdáé, akár Hans Bartsché is a 
Barlangvasut fiimesitési joga,

mindenképpen az iró járt rosszul.
A tárgyaláson 

Hans Bartsch és 
azzal védekeztek,

Révész Ferenc helyett 
felesége, Palásthy Irén 
hogy tudomásuk szerint

Ujdonságnúlküll, de annál reprezenlalívcbb 
műsorra! éj szólistákkal zárják le a Filharmo 
nílnsok jubileumi éviik hangversenysorozatát. 
Mozart „Sziniigargató** nyitánya után a salz
burgi mester egyik leggyönyörűbb müve, a 
D-dur hegedűverseny hangzott cl. Szigeti Jó
zsef eszményi interpretálásában. A Városi 
Biinházban tartott vasárnapi főpróba kbzön- 
ségc lélegzetvisszafojtva hallgatta a világhírű 
magyar hegedűművészt és jóleső megelégedett
séggel állapíthatta meg. hogy ennél tökélctc- 
aelilxm Mozartot nem játszik ina a világ egyet
len hegedűse sem.

vuivtuiy Kijnuiuiao • “nj . --------- — - |-----
egymáshoz nem illő szerelmesek szivbéli! John Vajda nem élt a Barlangvasut opció
vihara után, akkor talán több melegséggel j jóval. A darabot

ők 4500 dolláréri megvették Révésztől 
és már tovább is adták Hollywoodba 

— csekély 10.000 dollárért.
Általános érdeklődés mellett hallgatta ki 
biró Faragó Sándor írót, aki

igy leplezte le ezt a furcsa ügyletet: 
— Én úgy tudom, hogy John Vajdáé

fogadnék Schöpflin Aladár, a kiváló eszté
tikus kétségtelenül jószándéku darabját. 
Ennek a fölemelően finom és igen sok jele
netében magasan irodalmi nívójú darabnak 
témája inkább a füzetes regények íróit 
ihletné fordulatosabb cselekményekre, mint 
a darab kimondottan fölényes értelmiségn 
szerzőjét. De még így is, egy vígszínház! 
előadásban jobban élvettük volna Schöpflin 
darabját, amely bizony elnehezült a Nemzeti 
Szinház interpretálásában. Ideírjuk a sze
replőket: Tasnády Ilona, Kürti József. A hő
nyi Géza, Ághy Erzsi. (s.)

a

a

AKar-e 
szerdaeiiei

Sárga niiomoi?

olyan filmet látni, 

dalmas híre már 
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AWtífofe
A világjáró művészek között talán a 

legel foglaltabbak közé tartozik Szigeti 
József, a híres magyar hegedűművész, 
aki minden évben olyan turnét bonyo
lít le, amely mind az öt világrészen 
vezet keresztül. Mint a legtöbb nagy
nevű és sokat kereső művésznek, úgy 
Szigetinek is állandó zongorakiséröjc 
van, aki évek óta járja vele a világot. 
Szigeti kísérőjét, egy Nikita de Maga- 
loff nevű fiatal orosz zongoraművészt 
jól Ismerik Budapesten is, ahol azon
ban eddig csak azt tudták róla, hogy 
kitűnő pianista, aki önállóan is feltű
nést keltene a hangversenytermek vilá
gában. Most, hogy „kenyéradó gazdá
jával" ismét Budapestre érkezett, pesti 
orosz ismerősei révén megtudtuk, hogy 
a rokonszenves, szerény fiatalember 
nem mindig kereste zongorázással ke
nyerét. Rejtett titkát hadd tegyük 
nyílttá: Nikita de Magaloff Nansen- 
passzusában ez a rang van feltüntetve: 
nagyherceg.

Napóleon ágya
Halász Imre u| bohózaténak bemutatója jövS 

szombaton a Belvárosi Színházban
Szombuton, március 17-én mulatjn be u 

Brludrosi Stinhá; a „Meddig fogsz szerelni?’*, 
..lányok és fiuk” és hEgy csók és más semmi** 
népszerű szerzőjének, llalás; Imrének „Napó
leon ágya" cimii uj bohózatát. A rendkívül mu
latságos dnrsl> főszerepeit

I) gka Margit, Turoy Ida. Ákos Erzsi, Soltét: 
Annié, Monti Magda.

Rendkívül rá vagyok utalva a pénzre, 
hiszen mindössze 1500 pengőt vettem 
fel az egész ügyletből, de mégsem kap

hatom meg ezt a pénzt, 
ameddig a por el nem dől. Az történt 
ugyanis, hogy annakidején Révész Ferenc 
társaságában elmentem a budapesti ameri- 
kai konzulátusra, ott

elémtettek egy angolnyelvö megállapo
dást, amelyet nem fordítottak te nekem 
és nem világosítottak fel ennek tartal

máról.
Én Joggal nzt hihettem, hogy a John Vaj
dával kötött végleges szerződésemet írom 
alá és csak

később derült ki, hogy Révész Ferenc, 
mitsem törődve a John S. Vajda-féla 
szerződéssel, a Hans Barlsch-al létre
jött és számára kedvezőbb megállapo
dását szignáltatta velem az amerikai 

tisztviselők előtt 
annakidején, amikor tu- 
a dolog, hatálytalanítási 

Hans Bartsch-féle szerző

követség!
Bejelentem, hogy 
domásomra jutott 
pert indítottam a 
dés ellen.

Az érdekes vallomás után a törvényszék 
március 27-ére halasztotta el a tárgyalást, 
amikor megérkezik John Vajda is és el
hozza magával azokat az iratokat is, ame
lyek élénk fényt vetnek Révész Ferenc ügy
nök egyéb üz elmeire.

Még egy romantikus szerelem 
a hercegi kézfogó árnyékában

A Nyíregyházára internált hercegi ara 
olaszországi szobatársnője is meny
asszony — A kis bárókisasszony* 
színésznőt egy délameríkai olaj
mágnás fia veszi el feleségül

Páytr, Dénes György, Nagy György, Apáthy, 
Harsányt, Baróthy, Boray játsszák.

Reiulczö: Kürti Pál. Díszlettervező: Gora 
Zoltán.

A bemutatóig minden este és vasárnap dél
után. azontúl nz újdonsággal váltakozva, a 125 
előadásán túl is változatlanul tett házukat vonzó 

’ .Jlelyct az ifjúságnak!" kerül színre.

Hetekkel ezelőtt szenzációként járta be a 
sajtót annak a híre, hogy egy kis magyar 
görlt, aki a Magyar Szivárvány társulattal 
járta Olaszországot, romantikus körülmé
nyek között eljegyezte Giuscppe Gravina di 
Comittini olasz herceg. A hercegi ara azóta 
a társulattal hazajött, az állomásnál a bol
dog szülők várták a kis menyasszonyt,

akit azonnal felpakoltak és egv másik 
vonattal vittek haza Nyíregyházára, 

nyilván azért, hogy az annakidején Pesten 
hagyott vőlegénye ne tudjon többé talál
kozni a kis Mártával. Azóta Füredi Márta 
Nyíregyháza uj csodája, akit lépten-nyornon 
megbámulnak az emberek.

Eme nagy és romantikus szerelem árnyé
kában azonban elfeledkeztek egy talán 
ugyanolyan szép és érdekes regényről, 
amely szintén házassággal végződik. A leg
érdekesebb az, hogy

eme eltitkolt regényhősnő, szintén a 
Magyar Szivárvány tagja, a turné ösz- 
szes állomásain szobatársnője volt Fü

redi Mártának
és ime ez a szerencseszoba két szép, fiatal 
magyar leányt telt boldog menyasszonnyá.

Báró Kieskovszka Mária ez a másik kis
leány, aki a polgári Lovag Mimi néven sze
repelt a Magyar Szivárvány szi ni apján. 
Édesapja fctfómíluésr,

nagyapja pedig, aki a Llpőt-rend lo
vagja és a Bourbon-ház tagja, annak
idején lengyel trónkövetelőnek számí

tott Párizsban,
Az arisztokrata családból származó kis szí-

nésznőt polgári fiatalember képében érte a 
szerencse Olaszországban. A dolog ott kez
dődött, hogy évekkel ezelőtt már egyszer 
Olaszországban nyaralt, ahol megismerke
dett egy Nilo Carr nevű délamerikai olasz- 
származású fiúval, aki a bolognai egyete
men végezte az orvostudományi tanulmá
nyéit. Mikor a kis Mária a turnéval Olasz
országban járt és a kritikák megemlítették 
nevét,

a fiatalember fél Olaszországot keress- 
tülutazta, amíg utolérte a kétnaponként 

más állomáshelyre utazó turnét.
Megkérdezte a kis Mimitől, hogy szabad-e 
meg és azután délamerikai tempóval azon
nal feleségül kérte.

A csinos, fiatal magyar leányt Nilo Carr 
Bolognában élő nagynénje látta vendégül 
és közölte vele azt, hogy a

fiatalember szüleitől kábelen megérke
zett a beleegyező nyilatkozat.

Egyúttal tudomására adta azt is, amit eddig 
Lovag Mimi nem tudott, hogy vőlegénye 
rendkívül gazdag és amerikai méretekben 
is milliomos,

egyetlen örököse édesapjának, akinek 
hatalmas kiterjedésű olajmezői vannak 

Délamerlkában

A délamerikai olajmágnás is hajóra ül és 
rövidesen meglesz az esküvő Abbáziában, 
ahol Nilo Carmak 36 szobás villája van.

Hát ez sem megvetendő, még egy herceg! 
kézfogó árnyékában sem. íme a Magyar 
Szivárvány sikert aratott a szivekben is.

pr6b.il


Budapest, 1B34 március 12. HÉTFŐ! NAPLÓ 9

A berlini Bergner-botrány 
miatt megakadtak a budapesti 

fii m tárgy alások
Nóti Károly nyilatkozik a Bolváry elleni támadá
sokról; egy szó sem igaz Bolváry magyarfalásából

Az elmúlt héten óriási botrány kerekedett 
Berlinben Ellsabeth Bcrgner legújabb filmjé
nek, a Katalin cárnönek bemutatóján. Sajnos, 
es a botrány

károsan befolyásolja azokat a tárgyaláso
kat, amelyeket a külföldi fllmemherck u 

Hunnla-fllmgyárral folytatnak 
egy, de esetleg két, vagy három film elkészíté
sére vonatkozóan.

Ellsabeth Bergnernek ugyanis Berlinben 
megbocsátották, hogy nem-árja származású és 
nagy művészi teljesítményére való tekintettel 
megengedték, hogy az Angliában készült Ka
talin cárnö filmjét Berlinben is bemutassák. 
A Capitol-mozi théatre paréeszerü estélyt 
rendezett a film bemutatója alkalmából és az 
óriási fényreklámok kihangsúlyozták, hogy 
Bergner filmjének három nagy magyar név is 
az értéke: Korda Sándor, a rendező, Biró La
jos, a Bzcenáriumiró és Korda Vince, a díszlet
tervező.

A bemutatón a rohamosztagosok egysze
rűen megakadályozták a film pergetését.

Az történt tehát, hogy a hivatalos Németor
szág bár visszaengedte Elisabelh Bergnert ha
zájába, most egyetlenegy német mozi sem 
meri lekötni ezt a filmet a nemhivatalos és 
tulerőszakos „cenzúra*4 miatt.

Ugyanakkor, amikor Berlinben ezek az ese
mények lejátszódtak, Budapestre több német 
filmember érkezett, akik

a tavasz és a nyár folyamán a Hunnia- 
filmgyárban akarnak dolgozni.

Miután uj filmjeiket Németországba is be 
akarják vinni, már most előzetesen biztosítani 
akarják afelől, hogy a nagy költséggel Pesten 
elkészülő filmeket nemcsak a hivatalos, hanem

az ilyen erőszakos magáncenzura sem 
tiltja ki Németország területéről.

Miután ezirányban többen kérdést intézlek 
a német fllmkörökhöz és onnan még válasz 
nem érkezett, a magyarországi németnyelvű 
filmgyártás késedelmet szenved.

Ettől függetlenül megemlékezünk arról az 
afférról, amely Bolváry Géza, a Berlinben élő

kitűnő magyar filmrendező körül támadt. Bol
yán! az Universal Budapesten készítendő 
filmje rendezésére szerződtette. Bolváryt több 
oldalról az a vád érte, hogy mint eddig a 
múltban, most is

magyarellenes fllrapolitlkát folytat és a 
magyarokkal való filmezést lehetőleg ej

kerüli.
Neki tulajdonitották azt, hogy a film muzsi
káját nem Brodszky Miklós, hanem Róbert 
Stolz, a szövegkönyvét pedig nem Nóti Ká
roly, hanem Ernst Marischka bécsi író készíti. 
Ezzel kapcsolatban kérdést intéztünk Nóti Ká
rolyhoz, aki a következő nyilatkozatában a 
legerélyesebben kivédi a Bolváry elleni tárna 
dósokat.

— Sokáig éltem Berlinben, de sohasem ta
pasztaltam, hogy Bolváry magyarfaló lenne. 
Igaz, hogy én sohasem dolgoztam vele együtt, 
ezt azonban az iról oeuvremnek köszönhetem. 
Én vígjátékokat írok, Bolváry pedig a könnyű 
fUmopcreltek nagymestere, igy sohasem talál
kozhattunk. Az, hogy most nem én Írom a 
legközelebbi Gaá'. Franciska-filmet, annak 
speciális okai vannak. Négy filmet Írtam Gaál 
Franciskának és

a mostani ötödiket pedig egyenesen visz- 
szautasitottam.

Ezt egyszerűen azért tettem, mert el akartam 
kerülni az egyoldalúság vádját, amely feltét
lenül feltámadna akkor, amikor az iró és szí
nész tagadhatatlan egyéniségei ily gyakran ta
lálkoznak.

Minden filmben uj ötleteket, uj helyzeteket 
és meglepetéseket vár a közönség és ha ezt 
mindig ugyanaz az iró és ugyanaz a színész 
csinálja, akkor félő, hogy a film hatása csök
ken. Mindezeken felül pedig Bolváry Géza spe
ciálisan bécsi filmet csinál és

érthető, hogy két speciálisan bécsi Írót és 
zeneszerzőt vesz munkatársul.

Ernst Marischka kitűnő bécsi szakértő, Róbert 
Stolz írja a legjobb bécsi keringőkel és mind
ezeken felül Róbert Sío/z-cal érte el Bolváry a 
legutolsó nagy sikerét is, a „Nem kérdem, ki 
vagy" cimü filmben. Nagyon természetes, hogy 
Bolváry Slolzol, mint eddigi sikereinek leg
nagyobb tényezőjét veszi uj filmjéhez is.

Szerzők súlyos afférja
a Fővárosi Operettszinházzal

M - eoy siker miaH
és Komjátl Károly premierjük előtt perük a színházat

A Fővárosi Operettszinház vasárnap ragasz
tana ki legújabb plakátjait, amelyen a „Sárga 
liliom4* cimet egy hatalmas 100-as vörös szám 
nyomtatja keresztül. Ez a 100-as szám, amely 
az idei első százas operettszériát jelzi, adott al
kalmat arra a

nagyon is elmérgesedett vitára, 
amely a Fővárosi Operettszinház irodáiban 
zajlott le.

A szinház ugyanis már régebben készül An- 
day—Komjáti „Szereti — Nem szereti" cimü 
operettjére, amelynek premierjét először már

cius 16-óra tűzték ki. Miután a szinház a 
Sárga liliom nagy sikere miatt nem tudja még 
levenni az operettet a műsorról, a premiert 
március 24-ére halasztották el. Még ebbe is be
leegyeztek a szerzők, azonban akkor lört ki az 
affér, amikor a szinház igazgatósága közölte 
velük, hogy a premiert április elseje előtt nem 
tudja megtartani. Miután a szerzőknek március 
16-ára szólt a szerződésük már most

pert indítottak a színház ellen
az igy elmaradt szerzői honorárium biztosítá
sára.

r
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Színházak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ: őszt szivárvány (H8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Vörös bestia (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: Bábel (Uj Thalla) (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ; Helyet as Ifjuságnuk (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Kék Duna (8).
FŐVÁROSI OPERETT: Sárga liliom (8) 
BETHLENTERI SZÍNPAD: Dr. Jais (8). 
ANERÁSSYUTl SZÍNHÁZ: Oh Papa (•). 
TF.RÍZKÖRUTI SZÍNPAD. Pest mé«l. nevet (9). 
ROYAL ORFEUM: Varieté műsor (’••«). 
KOMÉDIA ORFEUM: A három légionista (%•)

óriási feltűnést keltett az elmúlt héten a 
Hétfői Naplónak az a riportja, amely egy 
hónapok óta Budapesten garázdálkodó szél
hámos színházi és varieté impreszáriót lep
lezett le, aki azóta már — ki tudja, hol jár. 
Arról volt szó, hogy Szánthó Mária és Zeis- 
ler Edit tánemüvésznőket, valamint Rosa- 
linda Káplán chicagói zongoraművésznőt 
leszerződteteft egy magát Róbert Leonórá
nak nevező berlini áliinpreszárió, a művész
nőktől pénzt csalt ki, nagy szerződéseket 
kötött velük, majd a szerződés teljesitése 
elöl megugrott. A budapesti rendőrség rádió
körözést adott ki Leonardo, alias Benno 
Kroner ellen és az egész európai rendőrség 
megkapta már a magas, sovány, rosszképü 
fiatalember fotográfiáját, aki a budapesti „ ... , _ ,
Koncert Hangversenyiroda varieté-osztályú- * sz,n,,aJ ragaszkodott a városligeti Bar- 

nak főnökeként szerepelt. Azóta már kihall
gatták a Koncert-iroda főnökeit is, akik ki
jelentették, hogy nem vállalnak felelősséget 
Leonardo ténykedéseiért. Ettől függetlenül 
per indult a Koncert-vállalat ellen, amely 
úgy látszik Leonardo előkelő és szintén 
félrevezetett vezérigazgató „barátjának44 
ajánlatára engedte irodájába Leonardot, aki 
igy visszaélhetett a Koncert jólcsengő nevé
vel is.

E heten kerül bemutatásra Magyal* 
Színházban a „Barlangvasut44 cimü Faragó 
Sándor-darab, amelynek díszleteit nem Pán 
József, a szinház szerződtetett interieur- 
művésze csinálta. Az történt ugyanis, hogy

I
★

Verebes Ernő vasárnap este igy búcsúzott a 
Hétfői Napló közönségétől:

— Szívesen maradtam volna Pesten, de egy
részt nem tudtam megegyezni a Fővárosi Ope- 
rettszlnházzal szereplésemre vonatkozóan, 
másrészt színpad- és fllmszerződéseim szólíta
nak el Innen. Bécsben a „Glückllche Relsc“ 
elinti operettben játszom, amelynek ugyanezt a 
szerepét kétszázezer alakítottam Berlinben Is. 
Ixmdonban ugyancsak ezt a szerepet játszom 
angolul és már előzetes szerződésem van New- 
Yorkba Is. Abból viszont egyetlen szó sem 
Igaz, hogy azért hagyom itt Pestet, mert nem 
volt olyan sikerem, mint ezt váriam. Ezt né
hány ellenségem terjesztheti rólam, de az a 
közönség, amely eljött az Opercttszlnházba és 
tapsolt nekem, jól tudja, mi az Igazság. Meg
vallom, nagyon levertél! hagyom el Budapestet 
és barátaimat, akiket Ismét nagyon megszeret
tem. A Jövő szezonra azonban isméi itthon le
szek.

Udvariatlanok lennénk, ha nem búcsúznánk 
el ez alkulominal Verebes feleségétől, Idy 
Cohnlól Is, aki néhányhónapos pesti séjourja 
alatt Budapest egyik legszebb asszonyának szá
mítolt.

langvasut pontos másához, viszont Pán Jó
zsef inkább elvont és az álombéli cselek* 
ménynek megfelelőbb díszleteket akart csi
nálni. Ezen aztán összevesztek, mire Pánt 
nem vállalta a díszletek tervezését. Érdekes 
véletlen folytán ugyanakkor Meinhardt, a 
Barlangvasut tulajdonosa megbízta Pán Jó
zsefet azzal, hogy a ligeti fíarlangvasutat 
alakítsa át saját fantáziájának megfelelően. 
Amíg tehát a Magyar Színházban másolják 
a régi Barlangvasulat, addig Pán József uj 
vasutat csinál a Barlangvasutbői, már csak 
azért is, hogy — neki legyen igaza.

Sárga liliomot?|
A Belhlentéri Színpadon nagy premier volt 

a héten, Kcllcr Dezső: Dr. Jazz cimü zenés 
vígjátékét mulatták be a siker minden külső 
megnyilvánulásának kíséretében. A fordulatos, 
ötletes és mulatságos operett zenéjét Sally 
Géza és Darvai László szerezlék, főszerepeit 
Géllért Lajos, Tamás Benő. Berend István, 
Érczkövy László, Ormos Béla, a hölgyek közül 
pedig a rendkívül kedves és tehetséges Gábor 
Mara, a finom és kulturált Bodó Ica és a csi
nos Jermy Edilh alakították. Az operett sike
rét fokozta Vajda Pál kitűnő rendezése és 
Upor Tibor szép díszletei

A nagvbeteg Dohnányi Ernő állapota to
vábbra is változatlan, az orvosok már megál
lapították a pontos diagnózist, de a súlyos in
fluenzából támadt komplikációk miatt a gyó
gyulás csak lassan halad.

Premier
Magyar Színházban

Szombaton, Március 17-én

Barlangvasut
Játék 3 felvonóiban, 8 képben.

Irta: FARAGÓ SÁNDOR
Kísérőzenéjét szerzetté: REINITZ BÉLA 

Rendező: HEVESI SÁNDOR 
Főszereplők: LÁZÁR MÁRIA,

DÁN ETELKA, RÁDAY, 
KABOa, GŐZÖN

Díszlettervező: GARA ZOLTÁN

Bethlen-téri Színpad

A pécsi Nemzeti Szinház n revízió gondola
tának szolgálatában előadja Drózdy Győző 
Ezüstkócsag cimü pályadijas énekes színmü
vét. Március 14-étől kezdve négy napon át 
tart Fodor Oszkár színházának díszelőadás
sorozata, amelyre az Államvasut külön kultur- 
vonalokat indít Pécsre.

"^Sárga liliomot?

A heti premierek között egyedül és kizá
rólagosan a Csibi dominál. A film sikere 
emlékeztet a Zwei Herzen sikerére. Ennél 
bájosabb, aranyosabb és mulatságosabb 
filmet rég láttunk és bár csak németül szó
lalt meg, de őszinte elragadtatással tapsol
tunk Gaál Franciska utólérhetellen művé
szetének. Brodszky Miklós muzsikája kon- 
zseniális Gaál Franciskával — három olyan 
slágere van a filmnek, amely bizonyára 
hosszú hónapokig uralja a sziveket. Ri
chard Eihberg rendezése mintaszerűen ki
tűnő. Meglátszik a filmen Joe Pasternak 
gyártási vezető alapos szaktudása és fény
űzően nobilis gesztusa.

CORVIN (József kftrút és (Htot út tarok. Tel: 884-85 
és 39-5-84): Éjféli vallomás. Vígjáték. Fősz.: Louis 
Graveure, Jenny Jugo, Heine i'.úhinann, Ralph A. Ro- 
berts. — Cslol n sztratoasférébaD. Amerikai bur
leszk. — Híradó. (Hétkóznap: %4, ’,48. H8. VilO. va
sár- és ünnepnap: ty2. Hl, Vá6, ’^8, VilO. — At első 
előadás félhelyárakkal )

KAMARA (VII. Dohány ucca éa Nyár ucca sarok. Tel: 
44 -0-27): Prolongálva! Dalol a vágy! Fősz.: Josef 
Schmidt. Szőke Szakáll. I.llian Dietz. — ’ Híradó. — 
Előadások 4. 8. 8, 10, vas. 2 4, 6, 8. 10 órakor. - 
Az első előadás mindennap félhelyárakkal)

OMNIA (MII. Kölcsey ucca 2. Tel.: 30-1-25): Edward G. 
Robinson—Zita Jobnnn: A tenger asszonya. — Fatty: 
Nem vagyok bolond. Burleszk. — Bethlehem—Jeruzsá
lem. Riportfilm. — Híradó. (Előadások kezdete hétk.: 
4, 6, 8. 10, vasár- és ünnepnap: 2, 4. 8, 8 és 10 óra
kor. — Az első előadás mindennap félhelyárakkal. Elő
vél. d. e. 11-1-lg.)

RÁDIU8 METRÓ-FILM 
PALOTA (Nagymezó-u. 
22—24. telefon: 22-008. 
29-2-50). Harmadik hét
re prolongálva! Krisz
tina királynő. Főszere

pekben: Grcta Garbó, John Gilbert és Lewis Stone.) — 
Reggel, délben, este. (Trükkíllm.) — Híradók. — Elő- 
ndisok 2—8-ig folytatólagosan, azután fi, 8. 10 órakor; 
vasárnap: 2, 4, 8, 8, 10 órakor. — Vasárnap délelőtt 
1! órakor; Gyermekmatiné. Legújabb burleszk.

L’FA (Teréz körüt 60. Tel.: 19-7-67 és 10-7-68): Éjféli 
vallomás. Vígjáték. Főst.: Louis Graveure. Jennv Jtigo 
Heinz Rühmann, Ralph A. Roberts. — Csípi a aitra 
InMléráhan Amerikai burleszk. — Híradó. (Hétköz
nap: 4. 6. 8, 10. vasár- és ünnepnap: 2, 4, 6. 8. 10. — 
Az első előadás félhelyárakkal.)

URÁNIA (Rákóczi üt 21. Tel.: 46-0-45, 46 0-46): Zsuzsi 
rendet csinál. Fox vígjáték. Fősz.: Dolly Haas és Ralph 
A Roberls. — Rhodo* aslgete. Fos varázsszőnyeg. — 
Janeai és Juliska. Rajzot trükk film, — Hfradá. (Hitk.: 

r-waí.ajztó *“•w-

Milánóból írja Sziklai József a Színházi 
Naplónak: „Egy kissé megkésve, de mégis 
megküldöm a Corriera és az Ambroslana, az 
itteni két legkomolyabb lap kritikáit a Ballo 
al Savoy itteni premierjéről, amely — mint 
olvashatod — Milánóban komoly és nagy si
kert aratott. Szinte könnyezve vettem tudomá
sul, hogy mindkét lap olyan dicshimnuszokat 
ir színészi produkciómról és táncomról, ahogy 
Pesten még sohasem Írtak rólam. Örülnék, ha 
helyet adnál ennek, mert hadd lássák a pesti 
színházi „szakemberek", hogy mennyire mél
tányolják ilt azt a Sziklait." A két lap kriti
kája megállapítja Sziklairól, hogy páratlanul 
egészséges humora, ragyogó színjátszó képes
sége és utólérhetctlenül egyéni táncmodora 
frenetikus tapsviharokat vált kl esténként a 
színházban. Sziklai József a legjobb kémikus- 
színész, akit az utóbbi években láttak.

Sárga iiliomol?|
Sárga miömot?l
FILMHIREK

a mi mozink
CITY (V.. Vilmos csiszár út >8-38 T«l t H-1-40): 

Vili. Henrik tnagánilete. Főm.: Charles Laughton. — 
Magyar és Fax vlléghlradók. (Hélk.t 4. 6, 8. 10. ünnep- 
és vasárnap: 2. 4, 6 8, 10. — As első előadás minden
nap félhelyárakkal.)

CŐRSO (Váci n. 0. Tel.: 87-4-02): Éjféli vallómét. Víg- 
játék. Fftsr.. Jennv Jugo. Heinz Rühmann, R. A. Ro- 
bcrla. Lóul* Graveure. — Csípi ■ astraloeaféréban. 
Bnrlaask. - Híradók. (Mindennap: %4. *8. %8. KtO. 
A Mtkówapi alsó aldadéa ttlhelyérú.)

Átütő színpadi ős rádiósikere folytán

Minden este
SZABAD A CSÓK
Városi Színházban

Rendkívül olcsó helyárak

Márciusi mese — áprilisi tréfával. A „Már
ciusi mese44 címmel nemrégiben elkészüli leg
újabb magyar hangosfilmről, amelyet ugyan 
egyelőre még hét pecséttel őriznek a Hunnia 
laboratóriumainak mélyén, kedves történet 
szivárgott ki. Kiderült ugyanis, hogy Márlonffy 
Emil rendező a szövegkönyv megválloztatátá- 
val egy áprilisi tréfát is csúsztatott a jelenetek 
közé. Tette ezt pedig abból a kabalából, inért 
folyton azzal ugratták, hogy a Márciusi mese, 
már a címe után Ítélve sem — mehet tovább 
egy hónapnál. A kabalús rendező megijedt és 
hogy filmje számára az áprilist is biztosítsa, 
megváltoztatott egy jelenetet. Hogv azonban 
melyik jelenetben rejtőzik az áprilisi tréfa, azt 
a közönségnek kell majd eldönteni. Sas László, 
a fllmprodukció vezetője dijat tűz ki a pre
mierre azok számára, akik ezt a feladatot 
megfejtik.

%SdrgaF^iomol?

vm. FIL HARMÓNIAI HANGVERSENY 
IX. SZIMFÓNIA ÉS SZIGETI MA HŐ KOR 

AZ OPERÁBAN.
Néhány megmaradt jegy Koneertnél éa 

Operában.

DOLORES DÉL RIO fllmkülönlegessége

Rio-i leányok
juh City Corso Capitot Omnia
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KÖZGAZDASÁG
Óriási mértékben esett 

a lipcsei vásár látogatottsága
j Berlin, műre 11.

(4 Hétfői Napló tudósítójától.) Érdekes 
slatiAriikát közöl a Berliner Tagcblalt u 
lipcsei vásár látogatottságáról. Elég szo
morú képet nyújtanak ezek nz adutok, kü
lönösen

■ külföldi látogatók száma zuhant 
viasza óriási mértékben.

A tavalyi 2524 Csehszlovák iából érkező 
látogatóval szemben csak körülbelül ezer 
csehszlovákiai vendég érkezett. A nagv- 
britanniai látogatók száma körülbelül 200

A Hitelbank mérlege
A Magyar Általános Hitelbank igazgatósága 

márciiH hó Óén Harkányt János báró b. I. I. 
«lnÖklele alatt tartott ülésében megállapította 
az 1933-as üzlelév mérlegét. A nyereség- és vesz- 
<eség-szúmla a javasolt leírások foganatosítása 
előtt — a nyereségéthozat figyelembevétele nél
kül — 4,208.315 P 31 flll. nyereséggel zárul a 
tavalyi 3,978.048 P 02 fillérrel szemben. Az igaz 
galóság ezen összegből egyes vagyontélelek ér
tékelésénél mindenekelőtt 2,350.411 P 49 fillért 
kitevő rendkívüli leírásokat foganatosított. Ezen 
leírások keresztülvitele után n 689.746 P 53 flll. 
myereségelövilel betudásával 2,547.650 P 35 flll. 
tmult évben 892 598 P 15 flll. nyereségáthozat- 
1a| együtt 2,389.746 P 53 flll.) marad a közgyűlés 
rendelkezésére. Az igazgatóság az 1934 március 
19-rc egybehívott közgyűlés elé azt n javaslatot 
fogja terjeszteni, hogy ezen összegből 500.000 P 
a rendet tartalékalap növelésére. 200.000 P nz 
értékcsökkenési tartalékalap gyarapítására és 
1,050.000 P at alkalmazottak nyugdíjalapjainak 
javadalmazására fordittassék. a fenmaradó 
797.650 P 35 flll. pedig az 1934. üzletévre vites
sék elő.

Osztalékfizetésre az idén sem kerül sor és 
'ehhez képest tanliéme folyósítása is elmarad. Ez 
az elhatározás oly megfontolásokból indul ki, 
amelyek az igazgatóság számára a mull évben 
ii irányadók voltak és amelyeknek alapja az a 
törekvés volt, hogy a bankra bízott érdekek az 
intézet belső erősbltése révén mozdittassaiiak 
elő. Az igazgatóság elégtétellel állapíthatja meg 
hogy ezen eljárót bel- ét külföldön teljes mél- 

.személlyel esett vissza, de még nagyobb a 
visszaesés a franciaországi látogatók kö
zött. Tavaly 1391 francia vendéget számol 
fák össze s az idén legföljebb hatszázan ér
keztek. 1933-ban 957 osztrák látogatójavolt 
a lipcsei vásárnak, mig az idén csupán 
350 volt. A legnagyobb visszaesést azonban 
a magyarországi vendégek kimutatásánál 
látjuk.

A tavalyi látogatóknak mindössze tiz 
százalékát teszi ki

a magyar érdeklődök száma.

tánylással találkozott. tíz abban a lényben is ki
fejezésre jut, hogy az intézetnek a lefolyt év
ben, a sulyos gazdasági helyzet és az üzleti lehe
tőségek folytonos zsugorodása ellenére is sike
rült' ügyfeleinek körét bővíteni, üzleti forgalmát 
emelni és betétállományát jelentékenyen gyara
pítani.

a—— ii—:

Az Általános Takarék 
zárszámadása

A Magyar Általános Takarékpénztár Részvény
társaság igazgatósága március 3-án tartott ülé
sében megállapította az 1933. év mérlegét. A 
nyereség tulajdonképpen 1,012.545.11 pengő, 
amelyből a nyugdíjpénztárnak mérlegen belül 
151.359.18 pengőt utaltak ál, 351.738.10 pengőt 
pedig veszteségleirásokra fordítottak, úgy, hogy 
a közgyűlés rendelkezésére 509.447.83 pengő 
tiszta nyereség áll. Azonkívül igen jelentékeny 
belső tartalékolásokat eszközöltek, az értékpa- 
pirállománynál pedig a 80/1934. M. E. számú 
rendelet intézkedéseinél több esetben túlmenő 
mértékben történtek leírások. A kimutatott tiszta 
nyereség lebeővé lenné, hogy a március 17-re 
egybehívandó 52. rendes közgyűlésnek az igaz
gatóság a tavalyi 1 pengős osztalék kifizetését 
javasolhassa. Minthogy azonban az igazgatóság 
súlyt helyez arra, hogy inkább a tartalékalapot 
minden rövidítés nélkül — úgy mint tavaly — 
100.600 pengővel növeljék, valamint hogy a vál
lalati nyugdíjpénztár erősítésére is további 50.000 
pengő fordittassék, a közgyűlésnek részvényen

ként 75 fillér osztaléknak március 19-től való 
kifizetését fogja javasolt’ A tartalékalap ezen 
dotációja után 13.750.0óu pengőre, az összes sa
ját tőkék pedig 33.750.000 pengőre emelkednek.

A mérleg adatai kedvező képet mutatnak. A 
betétállomány 43.454.669 pengőt tesz ki, amely 
összegből a belélkönyvecskékre elhelyezett beté
tekre 60% esik, ügy a takarékkönyvecskékre, 
mint a folyószámlán és csekkszámlán elhelyezett 
betéteknél egyaránt örvendetes emelkedés mu
tatkozik, amely betétemelkedés az 1934. év első 
hónapjaiban tovább folytatódott. Kedvező, 
hogy a hitelezők tétele a mérleg szerint 9.133.630 
pengő (tavaly 11.036.455 pengő), tehát ez a té
tel 1.902.816 pengő csökkenési mulat. A takarék- 
pénztár az 1933. év folyamán 297 millió pengő 
összegű váltót számítolt le. Az intézet a betétek 
emelkedése folytán, továbbá, mert különösen a 
vidéki fiókok adósai a reméltnél is nagyobb visz- 
szafizetéseket teljesítettek, jelentékeny összegű, 
uj rövidlejáralu tárcaváltóhiteteket is bocsátott 
jutányosán a piac rendelkezésére. A váltőtárca 
és az adósok tétele 53.631.969 pengő. Az intézel 
mobilitását és likviditását igazolja, hogy a betét
állománnyal szemben a készpénzállomány és a 
mindenkor készpénzzé lehelő bankári követelé
sek 6.285.083 pengőt tesznek ki, ami a váltó
tárca 27.635.967 pengő tételével együtt egymagá
ban is a betétállomány 78%-ának felel meg.
0 Halász Manó vezérigazgató helyettes. A 

Magyar Általános Takarékpénztár igazgatósága 
vezérigazgató helyettessé nevezte ki Halász 
Manó ügyvezető igazgatót, akinek majd félszá
zados tevékenységét úgy pénzügyi, mint társa
dalmi körökben kivételes tisztelet és megbecsü
lés kiséri évtizedek óta, A kinevezés egyébként 
csak Halász Manó tényleges hatáskörét legali
zálja, mely eddig is kiterjedt az intézetnek 
úgyszólván minden üzletágára.
__ 0MI —--- mT 
Az Angol Magyar Bank mérlege

Az Angol-Magyar Bank Rt. igazgatósága már
cius 10-én tartott ülésében megállapította az 
1933. üzletév mérlegét, mely az előző évről át
hozott 225.017.69 P betudásával, a folyó évben 
eszközölt 320.000 P, valamint az értékpapírok- 
nál és érdekeltségeknél keresztülvilt jelentékeny 
rendkívüli leírások után 1,143.618.11 P tiszta 
nyereséget tüntet fel (az előző évi 1,525.017.69 P- 
vel szemben). Figyelemmel a még mindig tartó 
gazdasági válságra, az igazgatóság a külföldi 
nagyrészvényesekkel egyetértőén a fentebbi tiszta 
nyereséget az intézet saját erejének növelésére 
kívánja fordítani és ezért azt az indítványt fogja 
az április 7-re egybehívandó 43. évi rendes köz
gyűlés elé terjeszteni, hogy osztalékfizetés mel
lőzésével a rendelkezésre álló összegből 600.000 P 
a tartalékok és 300.000 P a nyug- és kegydij- 
alapok dotálására fordittassék, mig a fenmaradó 
243.618.11 P az 1934. üzletév számlájára vites
sék át.

O A Hazai Bank Réuvénytársaság Szécsi Pá! 
m. kir. kincstári főtanácsom elnöklete alatt teg
nap megtartott XXXIX. üzletévi rendes közgyű
lése az igazgatóság jelentését egyhangúlag tu
domásul vette, az 1933. üzletévre vonatkozó 
mérleget, valamint az igazgatóság összes javas
latait elfogadta és elhatározta, hogy a kimuta
tott 345.843.49 pengő tiszta nyereségből — az 
alapszabályszerü levonás és a tartalékalap ja
vadalmazása után — osztalékra részvényenként 
1.— pengő, vagyis 250.000 pengő fordittassék, 
mig 52.052.49 pengő az 1934. üzletév számlájára 
vitessék át. Az osztalék a XXXIX. számú oszta
lékszelvény beszolgáltatása ellenében a társaság 
pénztáránál folyó hó 12-töl kezdődöleg kerül 
kifizetésre.
o A Belvárosi Takarékpénztár Részvénytár

saság 1934. évi márc. 10-én tartotta évi rendes 
közgyűlését Székely Ferenc m. kir. udvari ta
nácsos elnöklete alatt. A közgyűlés az igazgató
ság által előterjesztett valamennyi javaslathoz 
egyhangúan hozzájárult és azok értelmében el
határozta, hogy a kimutatott 304.722.68 pengő 
tiszta nyereségből az Elismert Vállalati Nyug
díjpénztár a törvényes rendelkezéseknek megfe
lelően 150.000 pengővel, a tartalékalap 25.000 
pengővel és a tisztviselői jóléti alapok 10.000 
pengővel javadalmaztassanak, mig a maradvány 
a jövő üzletév számlájára vitetik át.

Q A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rt. 
igazgatósága legutóbb tartott ülésében meg
állapította a folyó évi március hó 17-én meg
tartandó közgyűlés elé terjesztendő, 1933. üz* 
letévi mérleget, mely belső tartalékolásuk után 
40.155 P 32 fillér nyereséggel zárul s egyúttal 
elhatározta, hogy a közgyűlésen a tartalék- és 
nyugdíjalap megfelelő javadalmazása után 
részvényenként 50 fillér osztalék kifizetését 
lógja indítványozni.
0 A Nemzeti Hitelintézet március 16-án 

tartja rendes közgyűlését. Az intézet váltó- 
állománya 20,529.437 P 24 fillér, amiből a 
visszleszámitolás 7,886.852 P 45 fillér. A beté
tek összege 11,015.583 P 03 fillér. Tiszta nye
reség 36.273 P 60 fillér.
0 A Magyar Földhitelintézet most tette 

közzé multévi működéséről szóló mérlegét. Az 
intézet takarék- és folyószámlabetétállomán^a 
77.8 millió pengő volt, az adósok 38.9 miliió 
pengővel szerepelnek a mérlegben. A tiszta 
nyereség összege 67.306 P 59 fillér. Az intézet 
idei közgyűlését március 14-én tartja.
0 Az OFA Holzlndustrie A.-G. március 3-án 

tartotta Genfben XI. rendes közgyűlését. A köz
gyűlésen jóváhagyott mérleg 32.433.27 svájci 
frank nyereséggel zárul, melyet a vállalat uj 
számlára vezet elő. A rendes közgyűlést meg
előző rendkívüli közgyűlés megállapította a 
múlt évben elhatározott alaptökeemelés ke- 

I resztülvitelét. Eszerint a társaság alaptőkéje 
a kibocsátott 5,600.000 svájci frank névértékű 
elsőbbségi részvénnyel együtt 8 millió svájci 
frank.

HÉTFŐI NAPLÓ
Jubileumi évében szenzációs meglepetésekkel és ajándékokkal szolgál olvasói

nak a HÉTFŐI NAPLÓ

Pazar ajándékok! 
Gazdagon díjazott pályázatok/ 
UJ, érdekes, tarka rovatok! 
Hasznos ingyen hirdetés! 
Remek, ötletes rejtvény verseny!

Ezzel akarjuk viszonozni óriási olvasótáborunk szeretetét és ragaszkodását a

25 éves HÉTFŐI NAPLÓ
Jubileumi programunk második meglepetését mai számunk 5. oldalán közöljük. 
Olvassa a Hétfői Napló következő számait: megtudja, hogy ragyogó külföldi és belföldi 

hírszolgálatán, nagyszerű sportmellékletén, brilliáns színházi rovatán kívül

mit nyújt olvasóinak jubileuma alkalmából a

25 éves HÉTFŐI NAPLÓ
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40 + 5 + 45 perces részletekben játszották 
le az első tavaszi derbit, 

amelyen az Újpest egy drága pontot vesztett

‘fa
Ezzel befellegzett az Attilának. Hiába tüzeli g 
közönség szimpátiája legalább egyenlítésre, 
nincs elég ereje hozzá. Amellett Beretvls, • 
szükséghekk remekül állja a helyét és csirájá
ban fojtja meg a támadásokat

HUNGÁRIA—-ÚJPEST 1:1 (1:9)
A szép idő és az első tavaszi derbi bevál

lalta a pénzügyi körök jóslatát: több, mint 
tizenötezer ember zárán 
dokolt ki a Hungária- 
úti pályára, hogy lássa 
a kettős műsort és a za 
rándoklás kegyeletéhez 
nem illően átkozza a 
magas helyárukat. Mág
nások, képviselők, pom
pás tavaszi toalettbe öl
tözött hölgyek s a jobb

időkből megszokott derbi-zsibongás előzte meg 
a nagy csatát. A hétközben megállapított ősz- 
szeállitásban ügetnek ki a derbi hősei. A Hun
gária: Szabó—Kiss, Mandi—Egry, Gergely, Du. 
dás—< Szegő, Kardos, Cseh, Turay, Szabó III., 
mig az Újpest: Hóri—Futó, Sternberg—Seress, 
Szűcs, Szalay—Tamási, Jávor, Avar, Kocsis, 

küldötte a 
ponto- 

Hungá-

pilla-

P. Szabó összeállítású csapatát 
tűzbe. A kis Gerá bíráskodása mellett 
san kezdődött a mérkőzés, amelyet a 
rla támadása nyitott meg.

A kékfehérek agilitása már az első 
natokban föltűnik

s a második percük góllal fenyeget! Hóri ka
puját. Futó rosszul fejeli Szegő beadását, ami
vel Turay kitör és egészséges lövése Hóri ke
zében köt ki. Ellentámadásként Kocsis zudul 
az ellenkező oldalra, ahol a pompás formában 
lévő Szabó állja útját. A Hungária fölénye 
egyelőre vitathatatlan. Pillanatrőj-pillanatra 
növekszik a nyomás, mig végül is a 10. perc
ben

óriási hangorkán üdvözli a sikert. Villám
gyors Hungárta-akeió nyomán Szegőhöz, 
majd Turayho* röppen a labda, tőle Kar
dom kapja • a «k!s Konréd* csak éppen 
egy vékonyka rést lát a két újpesti bekk 
között. Ez Is elég. Simán csúsztatja tiz 
méterről védhetetlen labdáját a háló bal

sarkába. 1:0.
Ebben a gólban feloldódik a Hungária fölénye 
s egyúttal az a harcias hajrá is, amely eddig 
eredményre tűtelte a kékfehéreket. Az Újpest 
könnyen fokozhatná most az iramot, de ért
hetetlen az a sok zökkenő, amely minduntalan 
lefékezi csatársorukat. Inkább egyéni kísérle
tezések jellemzik mórt az újpestiek harci mo- 
dórát, mint egységes terv szerint kiépített 
stratégiai húzások. Hogy a 15. peerben az új
pesti ostrom mégis izzóvá tudja tenni a leve
gőt, az inkább Nándi bizonytalanságának tud
ható be, ezt azonban

Szabó csodálatosan vakmerő védései 
ellensúlyozzák. Több, mint negyedóra telik e| 
minden látható eredmény és játékszépség nél
kül, amig végül is ismét az Újpest rohamai 
dermesztik meg a Hungária-drukkerok lelké
ben a győzelem Iránt táplált reményeket. 
Mandi közben meg is sérül, de harcol, mint 
egy „gladiátor". Felszabadulnak s rögtön ez- 
után Cseh előrevágott labdája teremt nagy 
helyzetet, amit Hóri csak úgy tud tisztázni, 
hogy a pálya derekáig fut előre és bekként 
szabadit fel. Ez a 40. perc! Kettős fütt — 
vége a félidőnek. Következik a szokásos szü
net és pihenő.

fára 10. Pech ...
Szünet után az Attila sokkal erőtlenebb s a 

III. kér. ellenére annak .hogy sérülése miatt 
Bíró és Győry is a csatársorba megy, fölénybe 
kerül. A 10-ik percben

Fenyvesi beadását Győry, a bekk, aki bab 
összekötőt Játszik, befejell. 2:3.

Phöbus—Nemzeti 1:1 (1:0)
Kezdés után azonnal a Phöbus támadott, ti 

7. percben Solti éles, lapos Időére Csikós teste 
alatt a Nemzeti hálóba jutott. A PhöblH to- , 
vábbra is hevesen támadott, de csatárainak • 
gőllövéssel nem volt szerencséjük.

Szünet után változatos játék folyt. A 9. perc
ben Odry éles lövéssel a 16-os tájáról kiegyen
lített. Ettől kezdve a játék kiés eldurvult, de 
az eredmény nem változott.

budaiak kiesési láza
mindkét pontot elragadta a Kispesttől

BUDAI 11—KISPEST 2:1 (1:0).
Szép, enyhe tavasz, feltűnő jó pálya és fe

lette kevés közönség várta 
vendégeket Az öltöző
jében sokan felkeresték 
Btró Sándort, aa arany
jelvényes futballbirót, 
hogy huszonötéves jubi
leuma alkalmából kife- 
jezzék 
tálkát. Majd hamarosan 
megkezdődik a pontok
ért az elkeseredett harc.

A budaiakat az elkeseredés 
való lázas

szerencsekivúna-

Kispesten a budai

Zilahi 
kieséstől 

játékra

Példátlan hírét tévédét
Azok, akik órával a kezükben ellenőrizték a 

mérkőzés tartamát, fejcsóválva fogadják ezt a 
szokatlanul gyors befejezést. A fejcsóválásból 
azonban csakhamar konsternáció lesz, mert

■ ssünet után ugyanúgy állnak fel a csapa
tok, mint az előző félidőben, lejátszanak 
■iádén különösebb eredmény nélkül — 5 
percei és aztán nyomban fordulnak s kö

vetkezik a második félidő.
Ennek a példátlan résrietjátszási akciónak a 

magyarázata az, hogy
Gerö bíró órája megállt, a határblróké ugy
látszik szintén s igy az egész mérkőzést a 
Hungária „toronyórája" szerint játszották 
te. Ennek a toronyórának viszont a rugója 
hiányzik a azt találomra szokták előre Igaz
gatni néha készei, néha bottal — néha pe

dig a szél segítségével.
Rögtön megindulnak n találgatások, vájjon 

kellő ok-e « óvásra s ha igen, ki fog óvni. A 
szabályok nem beszélnek semmit arról, hogy 
ilyen jitékmegszakitús esetén mi uz irányadó s 
válósdnŰ, hogy külön döntvényt kall majd 
horni a különös részletekben lejátszott derbiről.

A fordulás után ismét a Hungária veszi ke
zébe a játék irányítását és Kiss szabadrúgását 
Kardos kapásból küldi Hóri kezébe. A mozdulat 
wép volt, megérdemelte a tapsot, majd a nyom
ban felhangzó ütemes biztatást is:

— Hon-gá-rl-al
Á belsők most gyönyörűen kombinálnak, de 

nem sok haszonnal s lassnn-lassan kénytelenek 
átengedni a jobb kondícióban lévő újpestiek
nek a terepet.

Szabó remek védéseire sorozatosan nyílik 
alkalom

s a harc mind keményebbé válik. Kardos szereli 
KocsM, aki durvasággal felel, majd a 11. perc
bán Avar fejessel küldi r< hamra Tamásit, aki 
berobog s Szabó arccal esik a lövésre lendült 
lábba. Kemény a sérülés, de kemény a fej is. 
GerŐ bíró egyre több hibát követ el s olyan 
faultok pattognak, hogy csak úgy szikrázik a 
szárat fii. Apropó: fül Ugylátsaik, nem sikerült 
a Hungária okosan megkezdett gyepesítést po- 
Hubája, mart a pálya túlnyomó része már ismét 
kopár a csak a széleken van nyoma az angol, 
sőt inkább „angolkóros" gyepnek. Több korner 
esik most a Hangária ellen s a 19. percben P. 
Szabó kornerc már-már gólba tart, mert Stabó 
rozsra! fut ki és mellé üt, de Tamási még kés
ze! sem tudja a hálóba ütni a labdát.

Turay au eleven ördög

— szokatlan megoldás
viszont Cseh úgy eltűnik a mezőnyben, hogy 
csak akkor venni észre, amikor offszájdon áll. 
A 23. percben

taecsdobás után Jakabéhoz kerül • labda, 
aki Avarboa emeli. „Ricsi*4 a labdát előbb 
mellel stoppolja, majd maga elé teszi a 
aztán laposan tizenkét méterről fordulás

ból villámgyors lövéssel egyenlít. 1:1.
Ezzel a góllal az Újpest eltemeti azt a letar

giát, mely eddig megbénította a fokozott erő
vel fekszik a játékba. Egymásután gördülnek 
most a támadások Szabó felé, aki például Ko 
csis elől csak egy remek ddfinszaltóv.il tud 
menteni. Jávor is jól lő, de legalább olyan jól 
véd Szabó, úgyhogy nincs ujabb eredmény. A 
Hungária Gergely letörésével ssenuneilátható 
hátrányba kerül a ezért

csakhamar átcsoportosítanak.
Cseh lesz a centerhalf, Gergely a center. Az 
Újpest-fölény azonban tovább tart. Jelzi ezt a 
néhány korner is, amit csak bravúrosan tud 
elhárítani a kék-fehér védelem. A közönség 
kórusban követeli a centerhalf helyén is rosz- 
szul játszó Cseh kicserélését s zug a honmcnlö 
követelés:

— Turayt a centerhalfba!
A Hungárfa-vesrtőség szót fogad, megtörté- 

nik a csere. A helyzet azonban netn sokkal ja
vul s ez újpesti fedezetsor tartja kezében a já
tékot. Remek labdákat küld a csatársorba, ami 
ott túlnyomórészt elkallódik. Tamási beadását 
Kiss kornerre fejeli s csak néhány centiméter 
a híjjá annak, hogy öngólt vétsen. A 35. perc
nél tartunk s

aa újpesti csatársor megkezdi a finist.
Roham roham után megy most előre s ezeket 
bizony csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudja 
ellensúlyozni a Hnnyátta. A 42. percben végre 
mégis csak feljavul a két-fehér csatársor, Ta- 
ray pontosan küldi a labdát, Gergely kitolja 
Szabó ni-hoz, akinek pontos centerét Cseh 
maga elé stoppolja s Öt méterről halálosan biz
tos gólhelyzetben lövi a labdát ahelyett, hogy 
helyezné. A lövés magas és Hóri robinzonáddal 
menteni tudja ezt a meccsdöntő helyzetet. 
Utána már nem te akad emlttésreanéltó ese
mény. A derbiről távozó közönség nem a leg
nagyobb megelégedés hangján tárgyalja az ese
ményeket s a humoráról közismert drukker ne
vetve mondja:

— Meginterjúvoltam az MTK szamarát, hogy 
mit szól a bíró tévedéséhez. A derék állat hal
kan felelte: Okos embet ilyenekről nem nyilat
kozik!

és a 
félelem nagyszert! 

ösztökélte.
Támadást támadásra vezetnek s a ___ --
Remmer, Schuster és Zilahy lábáról egymás 
után kerülgetik a kispesti kaput. Már-már gól 
Is esne, de a széteső vendégcsatársorból hiány
zik a befejezéshez szükséges energia.

— Mia az, Kispest, ma nem játszunk? —- 
hangzik a méltatlankodás.

A 15- percben Zilahy a kapu torkában nyu
godtan akarja behelyezni a labdát, de köz
ben a bekkek beugranak és fuccs a biztos gól
nak. Közvetlen utána Remmer bombalövését 
Gergő remek védéssel hárítja el. A kispesti 
halfsor különösen annak tengelyében Somlai 
igen gyengén játszik. A kispestiek ellentáma
dása Nemes éles lövésével végződik. A 31. 
percben a budaiak lövik a vezető gólt:

Remmer nagyszerű kidolgozása után

......... .......nsi—0 i

lövések is

Sztancsik a kapufa mellett belövi a labdák
— Almos a Kispest... Alszik a Kispest —r 

szól az elégedetlenek kórusa, mely az elképe
dés ulán természetszerűleg tör ki a torkokból.

A második félidőben a Kispest erőteljesen 
rákapcsol és a Budai 11 kapusa már az első' 
percben hosszan elvetödve tudja csak megka» 
parintani a labdát. Am azonnal rumli támad 9 
Rútkai közelről a budaiak hálójúba gurít.

— Gól, gól! — örvend a kispesti közönség. 
Azonban legnagyobb meglepetésükre Bíró Sán
dor a gólt gáncs miatt megsemmisíti. A tribün 
nercekig harsog, a méltatlanokdás kaotikus 
lármája biról, játékost, senkit sem kiméi. A 
puskaporos hangulat pillanatok alatt átragad 
a két csapat tagjaira is, minek következtében. 
durva faultok, goromba belementsek egymást 
kővetik s valóságos harctérré varátsolódlk a 
játéktér. A budaiaknál csak Rökk, Zilahi év 
Remmer van elől a csatársorban, de ez a há
rom ember igen aktív és szemre is szép fut
ballt játszik. A Kispest-nyomás megszűnik é« 
ismét a budaiak a veszélyesebbek. A 29. perc
ben a kicgycnlités helyett beröpül a második 
budai gól:

Rökk magas beadását Zilahi gyengén 
jeli a a veszélytelen labdának Gergő 

betetlenűl mellé fog. 2:0.
A Kispest-közönség bosszúsan távozik, azofi-.. 
bán hamar visszafordul, mert alig két perc 
múlva Nemes üres kapuba belövi a rég óhaj' 
tolt gólt. 2:1. Az utolsó percben Gregorogk 
majdnem sikerült a kiegyenlítés.

— Játszani a Középeurópai Kupáért! Majd 
az osztályozóértl — hangzott a tűzött elkese
redés.

Művészi tökély a debreceni csatár 
sor reneszánsza

CA

BOCSKAI—SOMOGY 0:0 (0:0). 
Debrecen, március 11'. 

tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Gólarányjavitó dél
utánt rendezett a Bocs
kai válogatott formában 
lévő csapata s a síró 
partner ezúttal egy vi
déki csapat: a Somogy 
volt. A debreceniek el
lenállhatatlan húzásai el
len még a Somogyénál 
sokkal jobb védelem sem 
tudta volna a helyét 
megállani. Különösen az 
első félidő találta elemé
ben a debreceni „ötös
fogatot", amely az első 

méltóan gázolta le szegény

Htl/Si Napló

Vtncre

félidőben nevéhez _______  o_____
ellenfelét. A 13. percben Indult meg a gőlözön, 
amikor

a pompásan játszó Palotái átadásából 
^fyofiő gólt helyez a Somogy ka

pujába. 1:0.
Két perccel később Telekit faultolják, szabad
rúgás: Eőry bombája menthetetlen. 2.0. Most

egy negyedórás nincska-egér harc következik, 
ami arra jó, hogy még jobban megpuhítsa sr. 
ellenfelet. A 37. percben Vincié és Hevesi pom
pás összjátéka után ismét Eőryhez kerül a 
labda, aki

beállítja a hat trick-et
és lapos labdával rémiti meg a fejélveszlctt so
mogyi védelmet. 3:0. A félidő finisét a 40. perc
ben kezdik meg, amikor előbb

Markos, majd két perc múlva Vlncce és 
ujabb két perc múlva iámét Vincié lab
dája száguld a .Somogy megkínzott kapu- 

jója. 0:0.
Szünet ulán a Bocskai teljesen leállt, mint 

aki máris jól végezto a dolgát s ezzel fölényt 
biztosit a Somogy számára. Ez a fölény azon
ban csak arra jó, hogy a Bocskai fedesetsora 
ég közvetlen védelme is komoly munkába áll
jon éj jó védekezési taktikával állja útját min* 
den somogyi törekvésnek.

A debreceni csatársor minden tagja válo
gatott klasszissal rukkolt elő és aziporká- 
zóan Mellemet játékkal bizonyította be, 
hogy ma Magyarországnak kétségtelenül ■ 

legértékesebb kvintettje ez.

o" ” ....................................

A „gorn/oA csapatai" kemény csatában 
csaptak össze

..........  |ii"ll"g*k, I f 'un .............................

Egyre több a baj
a Ferencváros védelmével

FERENCVÁROS—SZEGED 44 (2:8) 
Szeged, március 11.

M Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
» -i «■ . ragyogó

Hl. KÉR. Fö—-ATTILA a«2 (8:3)
Valóban „a gondok 

csapatai" ütköztek meg 
a Hungiria-nton. A 
noV* gondját a kiesés, 
az óbudaiakét a csapat- 
összeállítás képezte. A 
kiesés gondja bizonyul 
az elején nagyobb moto
ros erőnek. Már a lő-lk 
percben Opata beadását

Dánét csak kiütni tudja és Seper egy lépésről 
léc alá küldi. 0:1. Az Attila fölénye tovább tart 
és a 20-ik percben
. ohi. «*«i4 >Ua ,VM« rarnk hfaad

i
kUldl hflóba a UM4I.

Még egy perc sem telik el, nagy Óbudai túmn- 
dás, Fenyvesi megfut, középre emelt labdáját 
Egri a léc alá vágja. A labda vonalon túlra pat
tan le és

Hidasi hiába halandzsára: ki a labdát, 
Hertzka bíró Merne jő. 1:2.

A kerületiek csapatát GyŐru sérülése miatt egé
szen felforgatják, ám ennek ellenére is a 29-ik 
percben Egri egyént kitörés ét IS méterét Möés 
árán egyenlít. 1.1 A <3. percben érdekes jele
net zárja !• a félidőt Opata a formán MrtQ 
lévő BirŐ mellett elfut. Bíró a főidre kerül és 
kézzel fogja la Opalát. Hiába reklamál Óbuda, 
HerftH ji-Mi rfiktfj. Mit VoáHo/fti « Üfl-

tése.) Köze) négyezer főnyi 
futballt várt a Ferenc
város ezldel szegedi be
mutatkozása alkalmával. 
A sűrű embergyürü egy 
bajnokjelölt csapatot ki
ránt látni remek játék
kal, ehelyett

álmos, és unalmas 
mérkőzésben 

réaze, 
melyet csak a 7 gól 
élénkitett meg. Nagyon 
csalódott a közönség a 
Ferencvároaban, amely 
csak árnyéka önmagé- 
Ki, A íttgai MM

volt

ból ezúttal hiányzott a lendület, az a mindent 
elsöprő, energikus játék, amellyel megakadá
lyozhatták volna az ezúttal gyengébben játszó, 
de azért igy is jobb Ferencváros győzelmét- 
A zöld-fehéreknél Háda nem védhet te a kapott 
gólokat, a két hátvéd abszolút gyengén funk
cionált,

Polgár még öngólt is vételt.
A fedezetsorbó! egyedül Lgka játéka cmalkc- 
dett ki. A csatársorban Székely kivételével 
mindenki kivételes tudásáról tett bizonyságért. 
Sárost ragyogtntta művészetét. Táncos is reme
kül játszott. Kemény veszélyes volt, Toldi 
pedig saokatlanii! fair Szeged csapatában a 
közvetlen védelem ég Bognár játszott futballt, 
a többiek taljerftményo közepes alvón moz
gott

A Ferencváros érte el * vezető gólt, mér t , 
harmadik percben Sárost révén. íiO. X 8- pérc-" 
km Bogait BbitU torBU be 1 tó«íye»htó r»I

ddfinszalt%25c3%25b3v.il
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a Fradi hálójába. 1:1. Váltakozó támadások 
után egy szegedi lerohanásnál a 34. percben

Polgár beletalpalt a labdába, amely a 
meglepett Háda kapujába perdült. 1:2.

A 44. percben Toldi ügyes akciója közvetlen 
kóréiról eredményezte a kiegyenlítést. 2:2.

A második félidő második percében Kemény 
lefutása és védhctetlen lövése indította meg az 
ujabb gólokat. 3.0. A 8. percben Korányi II. 
lefutása ismét kiegyenlítéshez juttatta a ven
déglátó szegedieket. 3:3. A 18. percben

Sárost ügyes átkigyózáaa és védhctetlen 
plaszlrozása jelentette a győztes gólt. 4:3.
A hátralévő időben percről percre álmosabb 

lelt n játék, úgy, hogy a közönség nngy része 
b« sem várta a mérkőzés befejezését. Csárdás 
hiró gyengén vezette a klasszikusan irgalom
mentes meccset 

A BAJNOKSÁG ÁLLASA:
1. Ferencváros 15 játék 55:19 26 pont
2 Újpest 15 .. 46:18 25 „
3. Bocskai 16 „ 44:20 24 „
4. Hungária 16 „ 38:28 16 „
5. Kis]>cst 16 35:32 16 „
6. III. kér. F(. 16 „ 32:37 16 „
7. Phöbus 16 „ 27:29 H „
8. Szeged 16 „ 31:33 14
9. Budai 11 16 „ 25:44 11 ..

10. Somogy 16 „ 21:56 11 ..
11. Nemzeti 16 „ 24:48 9 ..
12. Attila 16 „ 25:39 8 „

Bombaprngramtn 
kön, március ló én 
a Wiener SC-vcl, a

az üliől-uton. Csütörtö- 
a magyar válogatott csapat 
B. válogatott pedig a Rra-

Máris megindult a bajnoki 
finis az amatőröknél

A III. és IV. osztályban három sorsdöntő meccs 
volt vasárnap: ezekből a BTSE, SAC és az Auto- 
taxl futott közelebb a bajnoki címhez — Az I. és 

II. osztályban rossz nap járt a vezetőkre
A pór hete megindult amatőrbajnoki szezón 

máris olyan küzdelmeket hozott, amilyeneket 
csak a legvadabb finisben láthat az ember. Nem 
egy csoportban találkozott tegnap egymással 
rgy-cgy bojnokjelölt.

Meglepetések sem maradlak cl, mint ahogy a 
súlyos sérülések sem.

I. OSZTÁLY

Riró-csoport
A Postás jól ellátta a BSE baját. Az UTE 

nehezen győzött. A helyzet: I. UTE 21 pont 
(13 játék). 2. BSzKRT 21 pont (12 játék), 3. 
Postás 19 pont (12 játék).

Postás—BSE 5:1 (2:1). Góllövők: Bodrogi
(2) . MAtéffv, Kertész és Horgos, ill. Kuhs. A 
BSE rém érdemelte meg n sulvos vereséget.

BSzKRT— HAC 2:0 (1:0). Góllövők: Héjjns 
(1 l-csből) és Bcrccz. Nagyszerű csatársorok 
remek küzdelme.

UTE—III. kér. TVE 3:2 (0:0). Gólövők: Kál
lai (2), Aranyosi, ill Moscheim (2). Az UTE 
cs'»k Várod! remek iátékávnl nverl

URAK—VT. kér. FC 3:2 (1:2). Góllövök:
Vajda, Oláh, Fehér, illetve Hl és Illaszni. Az 
URAK csak elkeseredett küzdelem utón győ
zött.

TI.K—Testvériség 4:1 (3:1). Góllövők: Traut- 
mann (2), Nngv 1. és Pfandlcr. Hl. Linké II. A 
lelkes TLK biztos győzelmet arotott.

Turul TE—BEAC 3:1 (1:1). Gólövők: Farkas
(3) , ill. Vigh. A mezőny egyetlen gólképcs csa
tára döntötte cl a meccset.

Pártos-csoport
A Törekvés és nz Elektromos kínosan küz

dött a győzelemért. A helyzet: 1. Elektromos 
21 pont (13 játék), 2. Törekvés 18 pont (12 já
ték). 3. FTC 17 pont (12 játék).

FVSK--EMTK 4:2 (2:1). Góllövők: Szőjük II. 
(2), Vukovics, Jnncsy, ill. Mnflng és Kemény. 
A vasutasok felfrissített csapata megérdemelt 
gvözelmet aratott.

FTC—33 FC 7:0 (2:0). Góllövők: Kiss (2). 
Rálkal (2), Pvber, Hazudó és Olajka. Könnyű 
győzelem.

Kelenföld—BMTE 3:1 (2:1). Góllövők: Szabó 
(2. egyet 1 Lesből), Juhász. II.. 111. Borhy (11-cs- 
Ml).

Elektromos—MÁVAG 8:4 (0:1). Góllövők:
Buzássy (3), Lé vay (2), Sass, ill. Antal (3) és 
Györkös (lLesböl) Minden gólért késhegyig 
menő, élvezetes küzdelem folyt.

Törekvés—WSC 2:1 (0:0). Góllövők: Készei 
II (2. egyiket 1 Lesből), ill. Czumpft. A Törek
vés nagv szerencsével győzött.

(>. MOVE—MTK 4:3 (2:2). Góllövők PollA 
hősies (3). l’ltz. ill. Klamár, Halas és Sas. Ní
vós, szép mérkőzés.

II. OSZTÁLY
Stobbc-csoport

Hatalmas meglepetés a Pannónia súlyos ve
resége. Az l’TSE is port nélkül ment haza. A 
Pamutipnr ujabb pontvesztesége is várntlnn. A 
helyzet: 1. Pannónia 21 pont, 2. Fór. TKör 20 
pont. 3. RTK 20 pont, 4. Pnmutlpar 19 pont, 
5. I TSE 19 pont.

BTK-Pamutlper 2:2 (2:1). Góllövők: Hüticr. 
Foszd, ill Slcfkó és Lucz III

BVSC-MFTR 2:0 (1:0). Góllövök: Sóncz
(1 Lesből) és Jerzsabek.

RTK—l’TSE 4:2 (1:0). Góllövök: Rclch (2), 
Kui's. Malii (öngól). 111. Horváth és Szandál- 
srky.

Föv. TKilr-TSC 3:0 (1:0). Góllövők: Kör 
tnöozv (2) <’s Wamschlagor.

ZSÉ—PSC 2:0 (2:0). Góllövö: Grünbaum (2).
Vasas—Pannónia 8:1 (3:1). Góllövők: Tóth 

TI . Hermann (2), Schusztcr II. (2), Balogh, ill. 
Löh II.

BLK-ZAC 3:1 (1*). Góllövők: Szirák. Viola. 
Konprk, ill. Rcisz. A 88. percben Knapik lábát 
törte, a közönség ellepte a pályát, mire a biró 
lefújta a meccsel. 

ilslauával mérkőzik. A világbajnokságra ké
szülő magyar futball első erőteljes probaga- 
loppjn ez, amit olcsó helyárakkal rendez az 
MLSz.

A Soroksár 
a pesterzsébeti csatát 
Is megnyerte

A II. liga derbije soha nem hallott izgalmak 
jegyében folyt le A Soroksár győzött s ezzel 
végleg elsőnek látszik. Vezet a Soroksár (34 
pont), az Erzsébet (30 pont) és Szürketaxi (23 
pont) előtt.

Soroksár—ETC FC 2:1 (Hl). Góllövök: Va- 
dász, Zimonyi, 111. Simon. Az erzsébetiek jobb 
játékot mutattak, de nem volt szerencséjük. A 
meccset 5000 néző izgulta végig!

Vasas—Millenáris 3:0 (1:0). Góllövök- Brun- 
eckcr, Pétre i és Haraszti. A rutinosabb Vasas 
biztosan nyert

Szürketaxl—Szentlőrlnc 2:0 (0:0). Góllövők: 
Illyés (1 l-esböl) és Nemes. Szünet után a já
ték eldurvult.

Budafok—Nagytétény 8:1 (0:1). Góllövők:
Horváth (3|, ölvedi (2), Pitrlk (2 egyet ll-es- 
bőj), ill Frolik. A nagytétényiek gyenge fut
ballt játszottak.

Drogulsták—Budatétény 1:0 (1:0). Góllövö: 
Béres. Megérdemelt biztos győzelem.

Váci Remény—Csepel 1:1 (1:0). Góllövők:
Köbl II., ill. Solt. Egyenrangú ellenfelek küz
delme.

Kárpáti-csoport
A Köb. AC-nak már csak a MAFC az ellen

fele: az SzFC pontvesz’eségével lemaradt. A 
helyzet: 1. Köb. AC 26 pont, 2. SzFC, 3. MAFC 
22— 22 pont, 4 BTC 21 pont. (A MAFC két 
meccsel kevesebbet játszott.)

FSE—Gans 4:2 (1:1). Góllövök: Király II.. 
Szőke, Gllicze és Csánk, ill. Tóth és Kristóf

KAC— Féltén 3:1 (0:1). Góllövök: Sztorek, 
I ÉnoCh, Mészáros, ill. Ott I.

MAFC—CsTK 4:2 (3:1). Góllövök: Serfőző, 
Benedek, Lovas, Vizi, ill. Fehér és Fritz (1 Les
ből).

BRSC— SzFC 1:1 <U1). Góllövők; Kovács 
(1 Lesből), ill. Sárközi.

KSC—KTC 3:2 (2:0). Góllövök: Albert, Pe- 
töcz, Zankó, ill. Lendval és Arányi.

BTC—SzAC 2:2 (2:1). Góllövök: Majorosi. 
Pocher (tLcsbőI), ill. Kürthy (lLesböl) és 
Borsos (1 Lesből)

Hungária—OTE 3:0 (1:0). Góllövők: Kosa
ras (2) és Sábián.

ni. OSZTÁLY
Opréc csoport

Favorltgyözelmek. A helyzet: 1. P. Törekvés 
21 pont. 2. MSC 18 pont, 3. VI. kcr. SC 18 
pont. (A VI. kcr. SC egy meccsel kevesebbet 
játszott.)

Compaetor—PMTK 7:1 (3:1). Góllövők:
Schmolkó (5), Fmncsics (2), ill. Molnár I.

MSC—UMTE 4:1 (0:0). Góllövők: Hagyma, 
Birksteincr, Primula és Varga, ill. Kovács.

P. Törekvés—RAFC 3:1 (1:1). Góllövők: Lé
vai (2), Tóth, ill. Indrich.

MÁV Előre— Juta 3:0 (1:0). Gólövők: De- 
mécs II. (2), Rónai II. Izsó (MÁV Előre) csont
repedést szenvedett.

Malaky-csoport
A KSSE a döntetlenjével még élen maradt. 

A helyzet: 1. KSSE 22 pont, 2. KAC, 3. KTK, 
4. Gránit, 5. Hálókocsi 20—20 pont.

Gránit—NJTC 1:0 (1:0). Góllövö: Nagy.
KEAC—KTK 2:1 (0:0). Góllövök: Ragasits, 

Papp (1 Lesből), ill. Orabek.
KSSE—Húsos 2:2 (1:1). Góllövők: Kiss

(lLesböl 2). ill. Bcdnnrik és Hcp
Drasche—Kalapos 4:0 (2:0). Gólövők: Gom- 

barcsik (2), Jerkéi és Szentnél.
Hálókocsi—MKE 3:0 (1:0). Góllövök: Lin- 

czinger (2) és Lőrinci
SzRTC—KAOE 4:0 (0:0). Góllövök: Varga I. 

(2), Varga III. és Heilauf.

Springer csoport
A derbi a BTSE győzelmét hozta. Érdekes 

meccs volt az I. kcr. SC.—UFC találkozó. A 
helyzet: 1. BTSE 25 pont, 2. KASC 20 pont, 3. 
PTBSC, 4. I. kér. SC 10—19 pont.

BTSE—KASC 1:0 (0:0). Góllövö: Márton. A 
KASC. végig jobb volt.

BIK—ÉMOSs 5:2 (2:1). Góllövök: HofTmann 
(2). Kunos, Hajdinyák, Bakos, ill. Guth és Sin- 
ger.

UFC—I. kér. SC 5:5 (5:2). Góllövök: Gahlr 
(2), Dvoracsck, Krén, Szilágyi, ill. Szlovák (2), 
Vllcsck (2) és Hauszmann.

Vérhalom—BBI'C 2:2 (1:1). Góllövök: Bcm- 
wnllcr és Róth, ill. Krupnucr (2).

Spárta—LTE 2:1 (1:0). Góllövők: Braun (2), 
111. Nngy.

IV. OSZTÁLY
Északi-csoport

Az Aulotaxl az UVASC legyőzésével máris 
bajnoknak látszik. A helyzet: 1. Aulotaxl 27 
port, 2. UVASC, 25 pont. 3. P. Remény 24 pont, 
(egy meccsei kevesebbet játszott).

UFC—LTK 1:0 (0:0). Góllövö. Uszlop.
BAC—Est 4:2 (2:1). Gólövők: Gál (4, kettőt 

I Lesből), Hl, Vámos és örl.
RMTE--T. Előre 2:1 (1:1). Góllövők: Berl- 

rón. Vermes (lLesböl). ill. Vnnyó.
I». Remény—z,TE 1:0 (C;0). Góllövö: Ko- 

suczkv.
Aulotaxl—UVASC 4:3 (tlt). G61T6vők: Séfölik

(2), Benkovics, Mayer, III. Gárdonyi I. (2) és 
Kiss.

Déli-csoport
A SAC maga alá gyűrte legveszélyesebb ellen- 

felét. A helyzet. 1. SAC 22 pont, 2. ETC 21 
pont, 3. ETSC 21 pont. (Az ETC két meccsel 
többet játszott.)

ETSC—K.Husos 2:0 (1:0). Góllövők: Tompa 
I. és Kiss.

P. Juta—SzNSE 3:2 (1:0). Góllövök: Fegy- 
verneki (2), Strasszcr, ill. Szegedi (2).

DGSE—MPSE 3:1 (0:0). Góllövők: Kramar- 
cslk, Makarics, Sallai, ill. Tomka.

SAC—ETC 2:1 (1:0). Góllövök: Fritz és
Stuinpf, ill. Kovács.

K. Törekvés—K. VI. kér. 4:0 (1:0). Góllövök: 
Nógelbach, Varga, Hancsics és Polaneczky.

Szondy—Valéria 4:3 (2:1). Góllövők: Wagner 
V. (2), Tóth és Walter, ill. Szűcs, Paucsó II. és 
Varga. A meccs utolsó percében botrány tört 
ki.

Keleti-csoport
A két első döntetlenje nagy meglepetés A 

helyzet: 1. MFOE 27 por.t, 2. Köb. FC 22 pont,

A Hét Hőse:
Váradí (UTE), Kosaras (Hungária) 
Gahir (I, kér. SC.) Gál (RÁC)

A bajnokjelöll UTE igen rossz napot fogott 
ki tegnap az autszeider III. kér. TVE elleni 
mérkőzésen. A két pontot csak Váradt (Vöd- 
nák) János, a kitűnő fiatal centerhalf remek, 
mindent beleadó játéka mentette meg

A Hungária SC az OTE-vel szemben hasonló
képpen Kosaras ritkán látható szép játéka s 
két gólja révén jutott a két ponthoz.

Az I. kér. SC—UFC meccs második félidejét 
az I. kér. nagyrészt 9 játékossal küzdötte vé
gig s 2:5-ről jött fel 5:5-re. A heroikus küzdel

Nagy meglepetések
a kardesapat-bajnokságban

Vasárnap délelőtt folytatták Magyarország 
elsőosztályu kardcsapalbejnoki versenyek mér
kőzéseit a Műegyetem aulájában. Ezúttal a 
második csoport vívta le előküzdelmeil, ame
lyekből a MAC és a BEAC csapata jutott a 
döntőbe, mig az NVC és a BSE együttese ki
esett. A négyes döntőbe a szombati győztesek
kel együtt a MAC, BEAC, a Honvédtiszti VK 
és a RÁC csapata jutott.

Telt ház mellett kezdődött délután 5 órakor 
a dönlö a Műegyetem aulójában és a Műegye
tem vívótermében. Az első fordulóban a RAG

VILÁGBAJNOKI

Kézilabda bajnokság: Elektromos Művek— 
Széchenyi TE 9:7 (4:5). — VÁC—MTE 7:5
(4:5. — UTE—TLSC 16:1 (8:1). — FÖTE—Va
sas 6:3 (2:1).

a

LUXEMBURG KIESETT A ________________
SELEJTEZŐBŐL

Luxemburgból jelentik: Nagy közönség elölt 
játszották le Németország—Luxemburg labda
rugó világbajnoki selejtező mérkőzését, melyet 
a németek nagy fölényben 9:1 (5:1) arányban 
megnyertek s ezzel a luxemburgiakat kiverték 

további küzdelemből.
SÚLYOS VERESÉGET SZENVEDETT A 

SPARTA
Prágából jelentik: Az I. osztályú ligamérkö- 

zések során hatalmas meglepetéssel szolgált a 
Kladno folyton javuló csapata, amely a Spartát 
5:1 (2:0) arányban nagy fölényben győzte le. 
A Slavia a Viktória Ziskov ellen 3:l-re, a Ce- 
chic Kariin a Zidenice ellen ugyancsak 3:Lrc, 
a Viktória Pilsen a Bohemians ellen 4:3éra és 
végül a Teplitz a Nachod ellen 4:1-re győzött.

LECSÚSZOTT A RAPID A BAJNOKI 
TABELLA ÉLÉRŐL

Bécsből jelentik: A ligamérkőzések során a 
listavezető Rapid 4:3 (2:1) arányú vereséget 
szenvedeti a Wackeriől. A Vienna 3:0 (2:0) 
arányú győzelmet szerzett a WSC-vel szemben, 
a WAC a Floridsdorfot 3:1 (3:0), az Admirc a 
Hakoah-t 5:2 (1:l)-re verte. A bajnoki tabella 
élén az Admira van 24 ponttal, a Rapiddal 
szemben, amelynek 23 pontja van.

A főiskolai birkózó csapatbajnokságok. A 
főiskolai birkózó csapatbajnokságokat vasár
nap bonyolították le. A győztes a Testnevelési 
Főiskola csapata lett, amely egyúttal a Kárpáti 
Károly vándordíjnak is védője. A második a 
Ludovika Akadémia, a harmadik a Tudomány 
egyetem csapata.

Kelen győzőit a Vasas mezei versenyén. 
A Vasas vasárnap délelőtt tartotta meg a Bér- 
nát-vándordijérl mezei versenyét, melyen 
negyvennyolc ifjúsági és hetvennyolc szénior 
atléta indult. Az egyéni verseny győztese Kelen 
Vasas lett, aki a hétkilomélcres távot 27 p. 34.4 
mp. alatt telte meg. 2. Görög (UTE) 27 p. 43 
mp. 3. Esztergomi (UTE) 28 p. 49 mp. A csa
patversenyben 1. UTE. 2. Törekvés. Az ifjúsági 
verseny győztese Benovics Törekvés, 3000 mé
teres távon 11 p. 02.6 mp.-s időt ért cl. Az if
júsági csapatversenyt nz UTE nyerte a Törek
vés és a Tatabányai SC előtt. A Bcrnát-vándor- 
dij nyertese az UTE együttese.

A Lapterjesztők mezei versenye. Vasárnap 
délelőtt tartotta a Lapterjesztők Sport Klub 
a Népligetben czidcl első mezei futóversenyét. 
A 2500 méteres széniorversenyt Marék József 
8 p 25 mp alatt nyerte, 2. Vöröi. 3. Harjányi. 
Az ifjúsági versei yhen. melyet 170.) méteres 
távon rendeztek, Richter Ernő győzőit & p 25 
mp-es Idővel, Nagy Józseffel szemben.

3. X. kér. FC 22 pont.
PATE—Cukrász 3:1 (3:0). Góllövők: Drogics, 

Tóth és Ágh, ill. Klicsó.
VÁC—MFOE 0:0. Hatalmas meglepetés az 

MFOE pontveszteségc.
X. kér. Remény—Köb. FC 1:1 (1:0). Gól-

lövök: Zlatarics. ill. Végh III. (lLesböl).
NSC—Siketek 8:0 (3:0). GóUövők: Stahl (3*), 

Gergits (2) és Welnberger (3).
Fér. Kaszinó—Drogulsták 8:0 (3:0). Góllövők: 

Juhász (3), Schütz (2), Eszter, Komáromi és 
Pascal.

X. kér. FC—VII. kér. Amatőr 8:0 (8:0). Gól- 
lövök: Piff (3), Führgang (2), Dóczl.

Nyugati-csoport
Favoritgyözelmek. 1. Goldberger 22 pont, 2. 

OMSC 18 pont, 3. Sz. Juventus 15. pont.
GSE—Sz. Juventus 3:1 (3:0). Góllövök: Fe

hér (3), ill. Giegler I.
Lapterjesztők—Filatorigát meccsre utóbbi

nem jelent meg.
B. Felsőv.—M. Textil 3:0 (1:0). Góllövök: Ve- 

rés, Prím és Stelczcr (11-es’ M).

met Gahir vezette s szinte egyedül harcolta ki 
a döntetlent.

Gál, a RÁC csatára Az Est SC elleni 
meccsen a góllövésből tartott oktatást a többi 
játékosnak: csapata négy gólját egyedül ö sze
rezte.

A felsorollak Ősi-Blazsek László szobrász
művész remek kivitelű Hét-Höse-plakettjeit 
szerdán este 6—7-ig vehetik át a Hétfői Napló 
szerkesztőségében (VII., Erzsébet-körut 4. I. 
emelet).

nagy meglepetésre 9:7 . arányban győzött a 
bonvédtisztek ellen. A RÁC csapatából Schré-i 
dér 3, Doros, Székelyudvary és Eck'. 2—2 győ- 
zelmct, a HTVK csapatából Maszlag, Kőszegi 
és Hámori 2—2, Zirci 1 győzelmet szerzett.

Az első forduló második mérkőzésén a fa
vorit MAC 8:8 győzelmi aránnyal és csak 
55:64 tussaránnyal tudott győzni a BEAC-cat 
szemben. A MAC csapatából Gerevich és Raf-< 
csányt 3:3, Nagy és Gönczi 1—1 győzelmet ara
tott, mig a BEAC csapatából Rasztovics 3, 
Bay és Palóci 2—2, Zöld pedig 1 győzelmei

BUDAPESTI U0ET0VERSENYEK
Az Amerikából importált Generál Hannover 

bemutatkozása volt a nap eseménye a Nemzet
közi versenyben, melyet mint nagy favorit fö
lényesen nyert meg a pálya legjobb ügetői el- 
!ín’ A nap a rca,itás jegyében folyt le, csak 
1 allér holtversenyes győzelme okozott megle
petést. Izgalmas finis folyt le S. Brooke és 
Tündér s az utolsó versenyben U. Epops, Ku
ruc és Penny között. Részletes eredmény a 
kővetkező:

I. FUTAM. Elmaradt. — II. FUTAM. 1. Vág 
(pari) Maszár F. 2. Rikkants (2%) Kovács J. 
3. Lord Favorian (IX) Thalhammer. F. m.: 
Ond, Tigris, Vava, Sony Boy, London, Krila- 
licn. Tol. 10:26. 12, 15, 12. Ólasz 30. — III. 
FUTAM. 1. Express (1J4) Kovács II. 2. Galli- 
nula (4) Kalllnka. 3. Oline (20) Steinitz. F. m.: 
Jeles O. S., Ipse, Suhanc B., Brutus, Bcssie, 
Sámson. Tót. 10:28. 17, 22, 33. Olasz 56. — 
.4 Vág— Express double 10:67. — IV. FUTAM. 
1. Engelbert (6:10) Zwillinger. 2. Najád (3) 
Fityó. F. m.: Molinári (mint 2. diszkv.), Ugra- 
búgra, Dolly. Tót. 10:17. 10, 10. Olasz 20. — 
V. FUTAM. 1. Tündér (í'/s) Maszár F. 2. 
Mcphisto (6) Thalhammer. F. m.: G. Brooke 
(mint 2. diszkv.), Milikc. Tót. 10:27. Olasz 25. 
— VI. FUTAM. 1. Generál Hannover (6:10) 
Maszár F. 2 Exccllenz (10) Zwillinger. F. m.í 
Muscicapa, Búfclejtő, Szerető, Fuss. Tót 10:15. 
14, 108. Olasz 94. — vn. FUTAM első rész. 
1. Feri O. (pari) Zwillinger. 2. Harpia (10) Jó
nás. 3. H. Boriska (16) Slmkő. F. m.: Mirha, 
Ili, Nincs tovább, Ragyogó. Tót. 10:26. 17, 22. 
35. Olasz 58. — VII. FUTAM második rész. 1. 
Dellla (paxl) Hauscr és Tallér (20) Kovács II. 
holtversenyben 3. Esély (6) Steinitz. F. m.: 
Ardcíli, G. Todd, Olivia, Melinda. Tót.: 10:10 és 
285. Helyre: 13, 24, 15. Olasz 18 és 85. — 
A Feri O.—Delila double 10:31, a Feri 0.— 
Tallér double 10 1708. — VIII. FUTAM első rész. 
1. Glória (2) Maszár 1. 2. Kc.hinor (pari) Kal
llnka. 3. Salvia (10) Kovács ,1. F. m.: Pajkos, 
Rebeka, Paulina, Bubenyik. Tót. 10:26. 14, 13, 
28. Olasz 32. — VW. FUTAM második rész- 
1. Mámor (5) Wlcsner. 2. Lord Favorian (2) 
Thalhammer. 3. Ica 1(3) Kovács II. F. m.: 
Hanna the Great, Jelkn, Balaton, Minor. Tőt. 
10:52. 10, 13, lő. Olasz 24. — A Glória—Mámor 
double 10:266. — IX. FUTAM. 1. Upupa Ep«p» 
(pari) Kovács F. 2. Kuruc (4) Dózsa. F. m.: 
Penny, Patrícia, Sony Boy. Tót. 10:19. 12, 18< 
Olasz 34.



Budapest, 1934 március 12. HÉTFŐI NAPLÓ IS
Meccs után a ftórfiázban találfiozanfi?

Lábszára#, boráá# ás sipcsonto# fe#ete vasárnapja
A futballszövetség ki- 

bocsátotta ugyan hagyo
mányos hirdetményét, 
amelyek szigorú meg
torlást helyeznek kilá
tásba a durva játékot 

művelő játékosokkal 
szemben. Ezek a hirdet
mények azonban körül
belül annyi hatást kel

tenek, mint a hatóságok „Ebzárlat" és „Csere- 
bogárirtás" cimü plakátjai, amelyeket senki- 
aem olvas el, annyira megszokottakká váltak. 

Közben pedig a vasárnapi mérkőzéseken egy
másután jelennek meg hétről-hétre a mentők 
autói ■ a vasárnap délutáni gyakori sziréna
bugás Igazolja, hogy ezeknek u hirdetmények
nek gyakorlati jelentősége mily nagyértékü. 

Egészen bátran ki lehetne adni a jelszót:
Meccs után a kórházban találkozunk!

Ha a futballszövetség nem tudja belevinni a 
Jclkekbe az ellenfél megbecsülésének eszméjét, 
akkor itt nagy bajok lesznek. Erélyesen figyel
mezteti erre az illetékeseket az elmúlt vasárnap 
délután, amely

nyugodtan nevezhető a lábszárak, bordák 
és slpcsontok fekete vasárnapjának.

A Glück-szanatőrium, amely a futballsérültek 
(elsősegélynyújtó és kezelő gyógyintézete, moz
galmas napot ért át vasárnap, amikor a men
tők egymásután szállították be a különböző pá

Bemutatták az uj debreceni 
versenyuszoda terveit

103.000 pengőbe kerül a modern sportlétesít
mény, amely minden uszóproblémát megold

Országszerte kellemes meglepetést keltett a 
legutóbbi uszókongresszuson, amikor Vásáry 
István dr., debreceni polgármester olyan irá
nyú kijelentést tett, hogy rövidesen verseny
uszodát fognak létesíteni a cívisvárosban. Dcb- 
cen eddig is sokat tett az uszósport érdekében 
és a polgármesternek ez az elhatározása hatal
mas lépéssel fogja előre vinni az uszósport 
ügyét. A debreceni polgármester azonban nem 
az Ígéreteknek, hanem a tetteknek az embere. 
Ezt bizonyltja, hogy hamarosan elkészítette a 
versenyuszóda terveit és költségvetését. Az épí
téssel megbízott műszaki tanácsos tegnap már 
be ts mutatta a terveket, melyek szerint a ver
senyuszoda 50 méter hosszú és 18 méter széles 
hon és elhelyezését a mortani strandfürdő mel
lett nyeri. A sikerült terv igen szép megoldást 
ígér.

A versenyuszoda körül 2000 néző részére 
alkalmas tribünlépcsőeet készül, az álló- 
helyek száma pedig megközelíti a 4000-et.

'A debreceni uszoda a legmodernebb kivitelben

180 pengős kálvária után tudott csak 
az Attila cipőben Pestre jönni

Miskolc, március 11. I ballcipőket, ha az egész tartozást nyomban ki- 
M HHffí Napló tudósítójának indul,is elS1‘ 4111 “z Á""a

tése.) Az Attila budapesti startját csak az p s 
utolsó pillanatban sikerült biztosítani, aminek I • vezetőségre óriási feladat hárulti percek 
izgalmasan regényes oka volt s ami végül is I a,a** előteremteni a hiányzó 180 pengőt, 
egy feljelentésben végződött. Szombaton dél- Hosszas szaladgálás, vita és kérés után végre 
előtt az Attila szertárosa beállított az egyik egy jószivü miskolci ügyvéd adott váltót a ci- 
miskolci cipészhez, aki a futballisták cipőit pésznek, aki csak ezután adta ki az izgatottan 
készíti s a megrendelt cipőket kérte. A csomag várakozó vezetőségnek a futballcipőket. Két 
hamar elkészült s egyúttal a számla Is, ame- ---------’ ----------* _
lyen

180 pengős tartozás mutatkozott az Attila 
terhére.

A szertáros a számlának csak egy részét akarta 
kifizetni s a múltból származó hátralék meg
fizetését kósöbbro ígérte. Am a cipész ragasz
kodott az egész összeg kifizetéséhez s csak 
abban az esetben volt hajlandó kiadni a fut-

nélkülözhetetlen harci szerszámokat, autón ro
bogtak a pályaudvarra s már a mozgásban 
lévő vonatba sikerült csak bedobni a kálváriáé 
utón szerzett lábbeliket. Izzadtan törölgette 
magáról a verejtéket a kiállított Izgalmak után 
a vezetőség s a sok kellemotlenségért viszon
zásul a cipészt feljelentették zsarolásért. íme, 
a zsánerkép a magyar profifutball életéből 
anno 1934....

KI a falu legkeményebb 
öklü legénye ?

Hogyan akarja a* ökölvivós*iSv&tség a 
rtagba tarolni a falu fiatalságát 7 A MOS* 
saonaációa kátos*tond6s tarva — A falu, 
a magva és a kerület ringja

K Hétfői Napló számolt be elsőnek az úgy
nevezett népies tornáról. Ismertettük Tóth Ist
ván tanárnak, a MOTESZ alelnökének érdekes 

tervét, amelynek segítsé
gével rövid időn belül 
sikerülni fog a kiváló 
testnevelőnek megszer
vezni a földműves ifjúság 
rendszeres sportolását.

Most alkalmunk van 
beszámolni egy újabb ér
dekes tervről, amely al
kalmas lesz arra, hogy 

« magyar ifjúság veleszületett virtusát gyümöl- 
ciöztctné alkalmas módon a sport javára.

A MÖ8Z vidéki bizottságának legutóbbi ülé
sén Heeger Árpád államvasutl felügyelő, a bi
zottság elnöke térképeket és skicceket körözött 
A bizottság tagjai között. Esők, a térképek és

lyákról a futball sérültjeit. A legsúlyosabb sé
rülést Dózsa Antal 19 éves futballista, a Meinl 
Sport Klub játékosa szenvedte, akinek

Jobb alszára oly mértékben tört el, hogy 
a csontok már a bőrt Is {elszakították és 

föltárultak.
Az Ifjút a nagyszombatutcai pályáról szállítot
ták be a mentők.

Napek Sándor 25 éves filmlaboráns, a BLK 
csapatának tagja jobboldali bordatörést szen
vedett. A M/ÍV csapatából két játékost is szál
lít oltak be a mentők. Winckelmann Mihálynak 
a jobb sipcsontja repedt meg, mig Izsó Lajos 
jobbalszártörést szenvedett. A soroksáriuti pá
lyáról beszállították Schwarz Miklóst, az I. ke
rületi Sport Klub 19 esztendős játékosát, aki
nek kíméletes ellenfele a baltérdébe lépett bele. 
Mágócsy Géza, a Wekerletelcpi Sport Klub csa
patában játszott: jobbtérdporcleválás a diag
nózisa. Verbánszky Ferenc 19 éves műszerész 
még az FTC ifjúsági csapatában játszik, ennek 
ellenére mári- eltörték a ballábát a simorutcai 
pályán. Babocsay Károly, a Törekvés csapatá
ban játszott vasárnap: bordarepedéssel szállí
tották be.

Ezek a nagyobb esetek és a fent megnevezett 
játékosokat hetekre benn is tartották a Glück- 
szanatóriumban. Volt ellenben rengeteg kisebb- 
nagyobb sérülés, amelynél nem merült fel a 
kórházi ápolás sziikségesége és Igy ezeket az 
ambuláns betegeket vasárna pestc első segély
nyújtás után elbocsátották .

készül és az ország legszebb versenyuszodája 
lesz. A terv gondoskodott megfelelő öltöző
helyekről is, sőt arról is, hogy

egy csatorna vetessen át a meleg meden
cébe, ahova az úszók hidegebb idő esetén 

azonnal átúszhatnak.

A költségvetés szerint az összes munkálatok 
költsége 103 000 pengőt tesz ki, melyre ugyan 
Debrecen városának egyelőre még fedezete 
nincsen, azonban részint társadalmi utón, ré
szint pedig az OTT-tól szerzendö hitel formá
jában nyerne megoldást a kivitel.

Debrecen egész társadalma nagy örömmel 
vette a megindult munkálatokat és a hamaro
san elkészülő uszoda tervét. Komoly körökben 
biztosra' veszik, hogy Debrecen miként a fut
ballban Is a legelső klasszisig emelkedett, úgy 
az úszásban is hamarosan ki fogja termelni az 
uj Bárány Istvánokat. Az érdem kétségtelenül 
Vásáry István dr.-é, kiváló polgármesteré, aki 
az összes sportoknak valóban lelkes barátja.

A feloszlatott munkás- 
sportegyesületek sorsa 
most nagy gondot okoz 
az osztrák sportdirektó
riumnak, amely két nap 
óta tárgyal ebben az 
ügyben a kancellári hiva
talban. A sportd írek tó
rium ezt a kérdést a 
tömegsport érdekeinek 
szemmeltartásával poli
tikamentesen akarja
megoldani. Legsürgősebb 
a munkásfutballesanatnk 
sorsa, mert ezek játéko

sai máris tömegével jelentkeznek a kis polgári 
egyesületeknél és félő, hogy ilymódon szét- 
bomlik egy kitűnő játékerőt képviselő hatal
mas gárda. Hogy mennyire fontos ez a kérdés, 
annak bizonyítására elég megemlíteni.

rajzok már érdekes körvonalait adták annak az 
uj sportszervozetnek, amelyet a bizottság most 
késeit elő. Arról van szó. hogy a MOSZ vidéki 
bizottsága a vidéki immár kiépített kerületi 
központok munkájára támaszkodva,

megszervezi a községek, a járások, a vár
megyék és a kerületek ökölvivósportját.

A tervezet szerint a községek legjobb boxolói 
összemérnék erejüket a járás központjában, 
majd a járás legjobbjai küzdenének a várme
gye legjobb botolója elméért. A vármegyék 
legkiválóbbjaj már a kerületi bajnokságért fog
nak vetélkedni majd a kerületi bajnokok &u 
dapesten kerülnek szembe egymással „a vidék 
legjobb botolója’ elméért.

Ha azt a tervet sikerül a szövetségnek a fo
lyó évben realizálni, úgy már meg is elégedett 
az elért eredménnyel. Mert az organizáció to 
vábbt kiépítése már at 1935, év munkaprogram

tartotta meg alakuló

A francia professzio
nista futballisták nagy 
szervezkedési lázban él
nek. Magához a sport
hoz nem sok köz© van 
a szervezkedésnek, ha
nem arról van szó, hogy 

a hivatásos játéko
sok érdekelnek meg
védésére szakszerve

zetbe tömörülnek.
A hivatásos Játékosok 
szindikátusa (Ilyen név 
alatt alakultak meg), a 
nyilvánosság kizárásával 
ülését Párizsban, amelyen

kizárólag hivatáios, do csakis francia nemzeti
ségű játékosok vetlek részt. A vezetőség az or
ganizáció terveit Illetően mereven elzárkózott 
minden Információ elől, ám autentikus forrás
ból sikerült megtudnunk, hogy a profi játéko
sok szindikátusba való tömörítésének főcélja a 
munkajogi törvényekhez való viszony tisztá
zása.

A határestet Javaslat, amely az alakvló köz
gyűlésen előterjesztésre került, nemcsak a hi
vatásos játékosok védelmét követeli, de a bal- 
eselblzlositáft is egyéb szociális .vonatkozású

jába tartozik.
A következő évben ugyanis azt reméli a szö

vetség, hogy
sikerülni fog • felfrissített boxológárdát 
annyira feljavítani, hogy alkalmassá válik 
arra, hogy a vidék kerületi bajnokait be
kapcsolja ai országos bajnokság küzdel

meibe.
Ha tehát minden jó irányban halad, úgy nincs 
kizárva, hogy a falu ifjúságából kiválasztódnak 
olyan emberpéldányok, amelyek országos, sőt 
nemzetközi viszonylatban te ismert ncvüekké 
válnak.

Mindenesetre nagy fába vágta fejszéjét a 
MOSZ vidéki bizottsága. De ha megtudjuk azt, 
hogy a bizottság elnöke még személyes érint
kezést is tart fenn a vidéki városok polgár
mestereivel, nemkülönben a megyei közigazga
tás vezetőivel, talán nem is látszik utópiának 
a dolog. Most már csak a legnehezebb problé-

A* osztrák futball ,,csodadoktora‘‘ megállapítja: 

„A bécsiek a magyaroktól 
tanulták az alattomos, 

durva Játékot “ 
öts*á*nagyvan feloszlatott osztrák munkás
csapat várja, hogy döntsenek sorsa felett

hogy nem kevesebb, mint 180 munkás
egyesületről van szó, amelyek mind leg
kevesebb . három csapattal rendelkeztek^ te* 
hát mintegy 540 csapat élete vagy halála 

felett kell dönteni.
A sport direktórium véleménye szerint okvetlen 
meg kell akadályozni, hogy ez a játékostömeg 
elárassza a kisegyesületeket, ahol nem tudnak 
majd szerephez jutni, ami végül a sporttól való 
elidegenedést eredményezné és így valószínű, 
hogy az összes munkásegyesületek, esetleg más 
néven, de régi formájukban fennmaradhatnak, 
de valamennyien csatlakoznak a Vaterlándische 
Front sportosztályához, melynek szervezője 
Willy Kurz kereskedelmi tanácsos, a kitűnő 
amatőr-boxbajnok.

♦
Dr. Schwarz, a bécsiek híres sportorvosa, a 

napokban egy intervjuban ejpanaszolta, hogy 
a bécsi futballisták az utolsó esztendőben egyre 
vadabbal játszanak. A titkos faultok és az el
lenfél játékosainak gyors alattomos modorban 
való lerugása amit a biró és a közönség csak 
akkor vesz észre, ha a sérült ellenfél már a 
földön hever, egyre jobban elterjednek. Sajnos 
— mondja Schwarz dr. —

a bécsiek ebben a tekintetben teljes mér
tékben átvették a magyar és a cseh

szlovák csapatok játékmodorát.
Anélkül, hogy polemizálni akarnánk a kitűnő

Szakszervezetbe tömörülnek 
a francia profijátékosok, 
hogy eltávolithassák körükből 
a bevándorolt futballistákat

Napellenzők 
sátor, és kocslponyvák, 
turista hátizsákok

Makszerti készítője. Javítóitokat Ja előnyösen vállal 
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ma van hátra:
honnan teremti elő a MÖSZ az anyagiakat 
a járásokba küldendő trénerek és a fal
vakban rendezendő propagandamérkőzések 

költségeire.
Ha azonban mégis vállalkozni mertek ■— úgy 
gondoljuk — meg is van a lehetősége a kérdés 
niegvnlósilásának.

bécsi sportdoktorrel, le kell szögeznünk, hogy 
amennyire helyes, ha rámutat a Bécsben most 
tényleg elterjedt veszélyes és helytelen játék
modorra, annyira felesleges ezt úgy feltüntetni, 
vagy azzal szépíteni, mintha azt a magyaroktól 
tanulták volna.

A híres bécsi faultokról és lerágásokról 
köteteket tudnának mesélni a magyar já

tékosok,
nem újság előttük, de hogy ezt a modort d 
magyaroktól vették volna át, arról lehet vitat
kozni.

♦
Az osztrák labdarugószövetség 30.000 schfí- 

ling kárpótlást fizet azoknak a ligacsapatoknak, 
amelyek játékost adnak a válogatott csapat ré- 
szére a római világbajnokságra. Ezt az össze
get a Bécs—Prága városközi, valamint a belga
osztrák válogatott és nz osztrák válogatott B. 
csapatnak az olaszok B. teamjével való bevé
telből akarják fedezni. Az olaszok közben le
mondották a mérkőzést, ellenben hajlandók 
megfelelő kárpótlást fizetni'. A tigacsapatok 
most azzal érvelnek, hogy a szövetségnek a 
cseh és belga mérkőzések után valamint at 
olasz kárpótlással lényegesen több bevétele 
lesz, mint harmincezer schilling, tehát többet 
is kell, hogy kiosszon a játékosaikat a világ
bajnokság miatt hosszú ideig nélkülözni kény
telen egyesületek között. Végleges döntés még 
nem történt.

♦
A valamikor jobb napokat látott Hakoah az 

utóbbi időben állandó anyagi nehézségekkel 
küzd. Az egyesület vezetősége most sürgősen 
2000 schilling kölcsönt akar felvenni, amit 
nzonban a kölcsönzők csak a szövetség jót- 
állása mellett hajlandók folyósítani. Értesülé
sünk szerint az osztrák szövetség hajlandó ga
ranciát vállalni a Hakonhért,

♦
Elmarad a Wacker diákcsapatának olasz

országi szereplése llaccaro tábornok az olasz 
szövetség elnöke egy udvarias hangú levélben 
közölte a meidlingiekkel, hogy a világbajnoki 
torna miatt, melynek előkészítő munkálatai tel
jesen lefoglalják a szövetséget, csak annak le- 
znjlása után láthatják vendégül a Wacker 
diákjait.

andor lenn

ügy mellett 
napirenden akarja tartani az Idegen nem
zetiségű játékosok konttgenláláaárói ho

zandó rendszabályokat is.
Kimondották ugyanis az alakuló ülésen, hogy 
alapos vizsgálatot vezetnek be, hogu megálla
pítsák a francia földön tartózkodó idegen 
nemzetiségű játékosok számát és mikénti elhe
lyezkedését. Hogy a francia nemzetiségű játé
kosok érdekeit megvédjék, felhívást intéznek 
az összes francia futballklubbokhoz, amelyben 
kifejtve a mozgalom célját, csatlakozásra szó
lítják fel az érdekelteket.

Az alakulóban lévő szindikátussal szemben áll 
az „Amical dee Joueurs” (Játékosok baráti 
köre). Szó esett arról is, hogy az utóbbi játé- 
kosegyesülést is bevonják a szindikátusi moz- 
galomba.

Ha ez utóbbi megtörténik, úgy fölmerül a 
kérdés, hogy miként egyeztethető össze a baj
társi szelemet kimélyitő egyesülés céljával főt* 
állítani a korlátokat a benszülött és a beván- 
dóráit futballisták között. De annak az eldön
tése sem közömbös, hogy a hozandó szociális 
törvényeket csak a saját maguk előnyére akar* 
fák-e kisajátítani a „nemzeti szindikátus1* 
ingjál?

Máudy 1109*
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Hétfői sportfiiradő
Elolvastuk a professzionista alszöuetség észre

vételeit, amelyeket az MLSz reformterveihez 
fűzött. Ebből a válaszból kiderül, hogy a nagy
jelentőségű reformok végrehajtása után — 
minden marad a régiben. Sportszempontból 
nem lesz előrehaladás. Amint a nyert vázlatból 
tájékozódni tudunk, semmi remény sincs arra, 
hogy a magyar válogatóit csapat klasszisa a re
formok révén megjavul. Ennek természetes 
folyománya az, hogy uj közönséget sem lehet 
majd vonzani az üresen tátongó tribünökre. A 
régit pedig azért nem lehet majd visszacsábí
tani, mert — úgy tudjuk — nincs szó a meccs
jegyek árának leszállításáról. Viszont a PLASz 
tételről tételre felsorolja az adminisztratív kia 
dósokat, amelyek nz utolsó fillérig a jövőben 
is megmaradnak. Es pedig azért, mert ezek a 
kiadások elkerülhetetlenek Joggal merül fel 
tehát a kérdés: mire valók a reformoké

♦
A Labriola-szinház mint sportcsarnok — ez 

az ötlet egy-kettőre lekerült u napirendről. Am 
n Városi Színházban ennek ellenére egymást 
követik a sportesemények. Itt rendezi március 
18-ón. vasárnap délelőtt nagyszabású torna- 
lx.njutatójút a Munkás Testedző Egyesület is. 
Megszoktuk már, hogy az MTE sportünnepélyei 
mindenkor hoznak valami újat úgy a közönség, 
mint a szakemberek számára. A tornászokon 
kívül a maga nemében nálunk még egyedülálló 
60 tagú egyesületi mandolinzcnekar szereplése 
igazán csemege lesz. De még ezt is felül fogják 
múlni n műsorba iktatott újszerű mozgás* 
művészeti számok. A nagy érdeklődés fok
mérője: a jegyek túlnyomó része már egy hét 
előtt elkelt. Ezidöszerlnt protekciós jegyigény
lök ostromolják nz egyesületnek az Almássy- 
tér 2. alatt levő helyiségeit.

♦
A sportpolitikai közelharcokat, amelyek 

_ fájdalom — egymásután robbannak ki a 
különféle sportszövetségekben, kedvetlenül 
szemlélik az élő sport régi rajongói. A béke
feltételeket diktáló egyesület — ime ez a 
legújabb szörnyszülötté az átkozott sport
politikának, amely megfertőzte immár a 
sportpolitizálás baklérumaitól eddig immu
nis sportférfiakat is.

Elszomorodva tekintünk az evezősszövet
ségre is, ahol eddig az élő sport volt a 
körülrajongott szuverén. Csak tisztelettel le
het tekinteni Kalliwoda Ferenc igazgatóra, 
aki részese a Pannónia nagy hírnevének, 
egyik alapitója a Hungáriának, amelynek 
kötelékében mint igazgató, legszebb férfi
éveit töltötte. Aki megalapozta a Hungária 
mai klubházának lehetőségeit. Ha béke lesz 
az evezősszövetségben, azt senki más nem 
csinálhatja meg, mint Kalliwoda igazgató.

♦
Senki sem vádolhatja szereplési vággyal 

futballtrénereinket. Ez a testület, amely való
ban a magyar futballsport legdíszesebb ne
veit tartja nyilván tagnévsorán, valóban a 
legnagyobb csöndben dolgozik. Most is csak 
úgy kerül a trénerlcstület neve e lap ha
sábjaira, hogy március 19-én, hétfőn tartja 
meg 111. rendes évi közgyűlését.

♦
Mezei Ferenccel, a főváros középiskolai 

testnevelési felügyelőjével beszélgettünk és 
a kiváló testnevelő, aki annakidején a 
„Franzstadt" felsőkereskedelmi iskolájának 
legendáshírű sportját teremtette meg, el
mondotta nekünk, hogy mily nagy nehézsé
gekkel jár a tornászvilágbajnokság szabad
gyakorlataira összehangolni azt a rengeteg 
gyereket, akiknek ütemesen hajszálnyi pon
tossággal kell elvégezniök a zenés szabad
gyakorlatokat. A fiukat ugyanis Mezei Fe
renc inspiciálja az összes iskolákban, mig 
a lányok előkészületeire báró Proff Ko- 
csárdné ügyel fel. Most azután könnyebb 
lesz a két testnevelési felügyelő munkája. 
Véglegesen elkészült ugyanis a tornászvilág
bajnokság szabadgyakorlatainak zenéje, 
amelyet a híres katonakarmester: Fricsay 
Hichárd állított össze. A napokban történt 
meg a zenei szempontból is kitünően élvez
hető melódiáknak gramofon céljaira való 
felvétele és igy rövidesen elkészülnek azok 
a lemezek is, amelyek elkerülnek az összes 
egyesületekhez és intézetekhez. Ezután te
hát már zenére fogják a világbajnokság 
szabadgyakorlatait gyakorolni.

♦
A KAOE március 25-én rendezi a Nemzeti 

Tornacsarnokban hagyományos disztornáját. A 
jegyeket a Blockner hirdetőiroda Erzsébet-kör- 
úti helyiségében árusítják.

♦
A Magyar Olimpiát Társaság közli velünk, 

hogy rendes évi közgyűlésit március 16-án, 
pénteken délelőtt fél 7 órakor tartja az OTT 
nagy tanácstermében. A meghívót Dánt Nán
dor alapitó, Hajós Alfréd ügyv. elnök és Mező 
Ferenc főtitkár irta alá.

♦
Megjelent a tornászvllágbajnoksággal kap

csolatom nemsctkör.l Ifjúsági testnevelési kon
gresszus progratnmja, amelyből megtudtuk, 
hogy ■■ Ilyenkor asokáaoa társadalmi program
inon (Ismerkedési estély, operaházi díszelőadás, 
aétahajózás) kívül értékes a sportbei!, tanul
mányi és a niunkaprogrnmmja. A kongresszusi 
tanácskozásokon klvUl lesznek filmmel és vetí
tett képekkel kísért előadások, megtekintik a 
testnevelési főiskolát, ■ •—•, a 10—14 és a 
1b—18 éves tanulók testgyakorlóórált, a gyögy- 
tornaórákat, a caerkésaek vízi telepét én a Vá
rosi Színházban tartandó Ifjúsági sportbemu
tatókat.

Az álszakállas gimnazista-kapustól
és a hamisított orvosi bizonyítványtól hosszú idő telt el 

a középiskolai sportszervezetig 
Mező Ferenc dr. feljegyzései a diákok sportolásáról

A társadalmi sport és az iskola között ugyan
csak kiéleződtek az ellentétek. Ma azonban 
már olt tartunk, hogy alig akad objektív peda
gógus, aki kétségbevonná azoknak az igazát, 
akik azt állítják, hogy nz iskola befolyásának 
igen nagy része van a társadalmi sport ijesztő 
összeroppanásának katasztrófájában.

Kétségbevonhatatlan lény: aminthogy nincs 
emberi élet levegő nélkül, akként elképzelhe
tetlen a társadalmi sport az intelligens ifjúság 
távollétében. Ebben az eldönthetetlen vitában 
igen nagy szükség van objektivitásra. A két 
ellentétes álláspont ismerete nélkül senki sem 
szólhnt elfogulatlanul az ügyhöz. És ebben a 
szituációban valóban szükség volt egy olyan 
tisztán látó pedagógusra, aki egyben kombat- 
láns harcosa a társadalmi sport ügyének is.

És ezt a pedagógust látjuk mi Mező Ferenc 
dr.-ban, az amszterdami irodalmi olimpiász < 
győztesében, aki a történetbuvár szemszögéből I

tárja elénk a társadalmi sport és az iskola 
között immár kimélyült harc históriáját. Mező 
Ferenc az Országos Középiskolai Tanáregyesü
let hivatalos közlönyében nyúl ehhez a kényes 
témához és komoly cikkében részletesen fel
tárja e harc történetét.

Mező Ferenc az iskola és a társadalmi sport 
közötti összeütközés első megnyilvánulásait 
visszavezeti az 1883 évi XXX. te. életbelépte
tésének idejére. Ez a törvény tette kötelezővé 
a tornát a középiskoláinkban. Elbeszéli, hogy 
ez nagy örömöt okozott ifjúságunknak, hiszen 
most már az iskolában üdíthette fel testét- 
lelkét tornával, játékkal, noha kevéssel előbb 
még szabad Idejében is tilos volt úsznia, kor
csolyáznia. Az ifjúság eljárt a torna- és atléti
kai versenyekre és hamarosan rájött, hogy

az iskolai tornaóra távolról sem nyújtja 
számára azt az örömet, amit a versenye

ken való részvétel jelenthet,

A 25 éves Hétfői Napló nyolchetes nagy- 
szabású jubileumi rejtvény versenye

500 pengős takarőtkönp
a győztes jutalma, 120 nagyszerű nyeremény jutalmazza 

ezenkívül a megfejtők fáradságát

Második ut a rejtély megoldásához!
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Miért kell meg
tudni ki a titok
zatos ember?

A keresztrejtvény vízszintes 1. és 
lüggőleges 1. számú soraiban 
kellő utoaigazitást lehet találni.

*

Gyűjtse a mindig 2. oldalon ta 
Iáiható pályázati szelvényeket és 
a m elejtésekkel egvüít április 
23 és 2H-ika között küldje be 

szerkesztőségünkbe.

A rejtvényverseny összes ajándé
kait dr. Horváth Kamllló buda
pesti királyi közjegyző közbejöt

tével sorsoljuk ki.

Vízszintes
13. önálló énekiiám
13. Irány
14. Nem Itt bent
14. Kecske hímje
17. A jégen vágják
18. A Tigrisbe torkoló fo

lyó. Máanéven: Adem
1* Kovát, kérdő iveken 
33. Fát nemesit
31. Aradi Népművelődé*! 

Egyesület
33. Bel ellentéte
34. A „Vajda * veieték- 

neva kezdődik enel a 
két betűvel

N. Hibásan ssö. (Mintha 
egy soraiámot mon
dana valaki pliKién)

18. Kél azonoi kerek ró
mai Mám

33. Idegen számok után 
álló rOvIdltéa

31. Oda letelepedő
33. A hitelért való jótállás
33. Gyilkol
34. Sióm
33. Mosgásba boa
34. C. T. V.
37. Bányaváros a duplája 
33. As 1. lűggőlege* kő- 

sépső. utolsó ég 7-lk 
betűi

41. Mona . ..
41. Nemscl
44. Kiváló gslnművéss
43. Klkenl-kllent ni perkör 

alakra mondják
<7. Majom

Függőleges
1. Egykori rendőrkapitá

nyunk
3. Meg lehet venni

4. Rrltvénvversenyűnk 
több dija es

3. Klsasuon- rövidítése
3. Bajor orvogproleMtor 
7. Hegy a Gmundenl tó

3. M*««g'hang»ó fone
tikusan

Egyéb nyer ményeink részlete- 
zés-ét a lap más részén közöljük

1 2 5 5 6 7 8 9 10 11 _

15

15 10 ír

18 19

?O 21 22 25 •

29 25 20
* 2? 2R

29 50 31

52 55

55 30

37 3ö 39 9o

94 92 93 99
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13. Kliensek
II. Érvényét vesitl
II. Figyelmedet
31. As 1881 éjsrsks meséi

ből Ismerjük. Tulaj
donképpen igy írják 

». Miéri?
34. Nem mai eslrks ns il

lető — annyi bizonyos
34. Hástarlásl cikk 
>7. Svéd aprópéns

31. As Operában került 
sslnrt

31. Visszaíró
33. Ennyi walesi bárd 

énekli a vértanuk da
lát

33. án'bánon használaloa 
írás — ahogy kimond
juk

38. Könyvek állnak rajta
48. Agyon... — vagyis 

halálba küldve
43. A Nemzeti művésze
43. Hétfői Napló
44. Vidék
44. Magyarul - Igy
47. A Telefonhírmondó lé

tesítőjének névbetűl

de az egyesületi vezetők is tisztában voltak az* 
zal, hogy versenyzőik eléggé gyér számát leg
könnyebben a középiskolás ifjúság soraiból 
gyarapíthatják. A MAC már 1885-ben megnyeri 
a miniszter engedélyét, hogy a tanulóifjúság 
szülői beleegyezéssel indulhat viadalain.

Szemet szúrt ez az engedély az atlétikával 
hadilábon álló tornászoknak, akik ki la 
eszközölték, hogy a székesfőváros tanácsa 
„egészségügyi, pedagógiai és nevelési te- 
klntctből" eltiltotta az Iskolába Járó tanuló
kat a MAC-versenyeken való részvételtől;

ám a kultuszminiszternél hasztalanul kopogtat* 
tak az engedély visszavonása érdekében.

Mező Ferenc történeti visszapillantásai so
rán végigéljük ezután az atlétika előretörésé
nek, az uszóélet megindulásának, a futball ha
zai talajba való átültetésének és az olimpiai 
játékok felújításának gyümölcsöző éveit, majd 
megtudjuk, hogy

a csillogó érmek, a tiszteletdijak, a na
gyokkal való barátkozás, utazás, mulato
zás lehetősége még Jobban növelte az Ifjú
ságban a sportlázat, egyre szaporodtak a 

diákversenyzők.
De mindezek rombolóan hatottak az Ifjúság 
lelkére s a tanügyi körök egyre ismétlődő pa
naszainak hatása alatt a minisztérium 1898-ban 
szigorú rendeletet adott ki, amelyben nemcsak 
egyesületi versenyeken való indulástól, de még 
a tréningeken való részvételtől is eltilt fa a ta
nulóifjúságot. Am a rendelet csak papíron volt 
megl A Slavia, a világhírű cseh futballcsapat 
1900 április elsején játszott elsőizben főváro
sunkban, még pedig a BTC ellen.

A magyar kaput egy Other nevű ifjú védte, 
de mindenki tudta, hogy e név mögött a 
Ferenc Jőzsef-intézet egyik tanulója, Po- 
nory rejtőzik. Tudták ezt tanárai Is és 
éppen ők tapsolták legjobban álszakállban 

játszó diákjuknak.
A tanügyi hatóságok egyebütt is hallgatólag 

tűrik, hogy az ifjúság a felnőttek egyesületei
ben sportol, de a bajok egyre szembetünőbbeek 
lesznek ugyannyira, hogy a Magyarországi 
Tornatanitók Egyesületének 1902. évi közgyű
lése már kénytelen foglalkozni a kóros álla
pottal. Kemény Ferenc igazgató megállapítja, 
hogy a tanulóifjúságot a sportmérkőzéseken 
való részvétel tanulmányt szempontból elvonja 
az iskolai kötelességektől, erkölcsi tekintetben 
károsan hat a felnőttek társasága és fizikai 
szempontból az idő előtt megkezdett és egyol
dalú testi tulfejlesztés komoly szervi bajok csi
ráit hinti el.

Az inditványt magáévá tette az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület is, amely figyel
meztette az iskolák igazgatóit az érvényben 
levő miniszteri tilalomra, egyébként maradt 
minden a régiben, az ifjúság legtöbbször álné
ven indult az egyesületek versenyein, mert a 
sport iránt való hajlandósága nagyobb volt, 
mint az esetleges büntetéstől való félelme. A 
helyzet odáig fajult, hogy

nem egyszer hamis orvosi bizonyítványt 
adtak az Ifjúnak, hogy azzal Igazolja, ha 
egyesülete érdekében 2—8 napig vidéken 

vagy külföldön versenyzett.
A kultuszminisztérium 1913-ban ismét szi

gorú rendeletet tesz közzé; ebben egyrészt 
megtiltja, hogy a tanuló sportegyesületben bár
milyen címen, néven szerepeljen, másrészt el
rendeli, hogy minden középiskolában testgya- 
korlókört szervezzenek. Ez a rendelet talán, 
eredményes is lett volna, ha hamarosan ki nem 
tör a háború. Élet-halálharcunkban a pedagó
giai kérdések érthetően háttérbe szorultak s 
csak a háború és a forradalmak lezajlása ulán 
kerültek megvitatásra. Az egyesületek és a 
tanügyi körök az ifjúság sportolásának kérdé
sében még mindig farkasszemet nézlek. A hely
zet egészen elmérgesedett, amikor egyik-másik 
egyesület kezdett beleszólni az iskolák test
nevelő munkájába. Nyilvánvaló volt, hogy a 
testedzési lehetőségek dolgában iskoláink túl
nyomó része nincs a kor színvonalán. Ez az 
egészségtelen állapot vezetett el arra a gondo
latra, hogy egyelőre a fővárosban levő közép
iskolák tanulói részére külön sportegyesületet 
létesítenek és

Igy alakult meg 1921-ben Krompaszky 
Miksa miniszteri hlztos irányítása mellett 
a Budapesti Középiskolai Athletlkal Club.

Az OTT javaslatára a kultuszminisztérium el
rendelte, hogy középiskolai tanulóknak ki kell 
lépniük az egyesületekből. Nagy felzúdulás kö
vette ezt a rendelkezést. De innen mér csak 
egy lépés volt az országos diáksportszervezet 
kiépítéséig: a KISOK megszervezéséig. A fe
szültséget csak a „sportminiszter**: Klebels- 
berg Kunó gróf intézkedése enyhítette, lehe* 
tövé tette azt, hogy a KISOK a nyári szün
időre kiadhassa a tanulmányi és erkölcsi szem
pontból kifogástalannak mutatkozó ifjakat.

Mező Ferenc annyira szereti a társadalmi 
sportot, hogy talán szándékosan kihagy olyan 
részleteket, amelyek nagymértékben támaszta
nák alá az iskola álláspontját. Így nem említi 
meg a forradalmak lélekmérgezéseit, hallgat'az 
úgynevezett „diákbizalmiférflakrór', tanárok és 
diákok szörnyű emlékű szócsatáiról, amelyek 
parancsoló szükségességgé tették az iskola be
avatkozását atekintetben, hogy a középiskolai 
ifiuság mindennemű nyilvános és felnőttektől 
látogatott egyesületekben leendő működéstől 
eltiltassék. E sorok írójának annak idején 
Krompaszky Miksa, a KISOK egykori minisz
teri biztosa mondotta, hogy a sokat sérelme
zett miniszteri rendelet kibocsátásának főin
doka a forradalmi időkben leszűrt tapasztalat 
volt. Ez a feledékenység az egyetlen — és te
gyük hozzá kedves — szubjektív megnyilatko
zása a sportrajongó Mező Ferenc szenzációi 
visszaemlékezéseinek.

Nem volna egyébként jő pedagógus Mező 
Ferenc, ha le nem szűrné a históriai tényekből 
azokat a következtetéseket, amelyek alkalma
sak a függő kérdések rendezésére. Erről azon
ban később.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
DR. ELEK HUGÓ
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